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หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
1.1 ระบุรหัส
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2.2

ชื่อย่อ

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

: 2532002
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและระบบการผลิต
: Master of Engineering Program in Industrial and Manufacturing
Systems Engineering
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต)
: Master of Engineering (Industrial and Manufacturing Systems
Engineering)
: วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต)
: M.Eng. (Industrial and Manufacturing Systems Engineering)

3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
36 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับปริ ญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุ ง
กาหนดเปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 193
เมื่อวันที่ 5 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2558
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7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในปี การศึกษา 2559
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรประจาโรงงาน
(2) วิศวกรบริ หารการผลิตและเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ
(3) วิศวกรออกแบบการจัดวางสายการผลิตภายในโรงงานเครื่ องจักร และการบริ หารระบบโซ่
อุปทานและคลังสิ นค้า
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, ประเทศที่สาเร็จการศึกษา
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
(ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา)
1. รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน
Ph.D. (Systems Engineering)
Brunel University, U.K. (2001)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่ องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2535)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2527)
ศ.บ. (การคลัง)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ประเทศไทย (2526)
2. รศ.ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวฒั น์ Ph.D. (Industrial Engineering)
Oregon State University, U.S.A. (2001)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2532)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ประเทศไทย (2528)
3. ผศ.ดร.สุ ขสันติ์ พรหมบัญพงศ์ Ph.D. (Industrial Engineering)
Ohio State University, U.S.A. (1990)
M.Eng. (Industrial Engineering)
Ohio State University, U.S.A. (1986)
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2525)
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
4. ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท์
Ph.D. (Industrial Engineering)
Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat
University, Thailand (2548)
M.S. (Industrial Engineering)
University of Texas at Arlington, U.S.A. (1996)
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
(คณิ ตศาสตร์ประยุกต์)
ประเทศไทย (2536)
5. ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกลู
Ph.D. (Mechanical and
The University of New South Wales, Australia (2011)
Manufacturing Engineering)
M.Eng. (Design and Manufacturing
Asian Institute of Technology, Thailand (2551)
Engineering)
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
(2549)
10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความเจริ ญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันส่ งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศนั้นมี รากฐานที่ สาคัญอยู่ที่ความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมภาคการผลิตในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิต ซึ่ งต้องอาศัยวิศวกรทางด้านอุตสา
หการและระบบการผลิตที่มีความรู้ความสามารถในการทางาน สามารถคิดเป็ นทาเป็ น แก้ไขปั ญหาอย่างถูกต้องและมีระบบตลอดจน
สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยาเพื่อตอบสนองในการแก้ไขปั ญหาต่างๆในอุตสาหกรรม
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ซึ่ งปั จจุบนั การลงทุนด้านธุ รกิจอุตสาหกรรมทุกภาคส่ วนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและเป็ นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่ อง จึงเป็ น
ปั จจัยเกื้อหนุ นในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ดังนั้นบุคลากรในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตที่จบ
การศึกษาในหลักสู ตรนี้ จึงมีความต้องการอย่างสู งในอุตสาหกรรม
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมี ความเกี่ยวเนื่ องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชุ มชนอย่างปฏิ เสธไม่ได้ ดังนั้น
วิศวกรที่ ดี น อกเหนื อ จากมี ค วามเชี่ ยวชาญทัก ษะในเชิ งวิศ วกรรมแล้วยังมี ค วามจาเป็ นที่ จ ะต้อ งมี ค วามค านึ งถึ งสภาพสั งคมและ
สิ่ งแวดล้อม มีทกั ษะการสื่ อสารเจรจาและมีจิตสานึ กที่ดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างผลกระทบที่นอ้ ยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรม
อันจะมีต่อวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนรอบด้าน
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทาให้การพัฒนาหลักสูตรต้องกระทาในเชิงรุ ก โดยหลักสูตร
ต้อ งมี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพ เพื่ อ ผลิ ต และพัฒ นาบุ ค ลากรด้านวิศ วกรรมอุ ต สาหการและระบบการผลิ ต ให้ ส ามารถก้าวทัน การ
เปลี่ยนแปลงและมีศกั ยภาพในการแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล บุคลากรดังกล่าวจาเป็ นต้องมีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานทั้ง
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยต้อง
ปฏิบตั ิตนอย่างมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริ ยธรรม
12.1.1 ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสาหรับหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
(1) จานวนผลงานของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์
(2) จานวนนักศึกษาที่ให้ความสนใจในหลักสูตร
(3) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโดยเฉลี่ย
(4) ความสัมฤทธิ์ ของงานวิจยั ของนักศึกษา
12.1.2 กาหนดการประเมินหลักสู ตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้ นทุกๆระยะเวลา 2 ปี โดยกาหนดการประเมินครั้งแรกปี 2560
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสู ตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ เน้นการเป็ นสถาบันวิจยั เพื่อการสร้างความเป็ นเลิศในการประยุกต์
เทคโนโลยีรวมไปถึงพัฒนานวัตกรรม อีกทั้งยังเป็ นภาระหนึ่งของพันธกิจด้านการผลิตมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
13. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เช่ น รายวิชาทีเ่ ปิ ด
สอนเพือ่ ให้ บริการคณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน่ )
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
 หมวดวิชาบังคับ
 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
 หมวดวิชาบังคับ
 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
13.3 การบริหารจัดการ
การบริ หารจัดการดาเนินโดยคณะกรรมการบริ หารประจาหลักสูตรของสาขาวิชา โดยพิจารณาใน
หัวข้อการเรี ยนการสอน การทาวิจยั และงบประมาณ ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ นกั ศึกษาผ่านการประชุมประจาเดือนหรื อประจาภาค
การศึกษาเพื่อทาการปรับการสอน การทาวิจยั ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของภาควิชา
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1

ปรัชญา
หลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและระบบการผลิ ต มุ่ งเน้น ผลิ ต มหาบัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี ทักษะ และงานวิจยั ตลอดจนได้มีโอกาสศึกษาหลักสู ตรทั้งในมหาวิทยาลัย และมีโอกาสนาความรู ้ไป
แก้ไขปั ญหาจริ งในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมหาบัณฑิตที่จบในหลักสู ตรจะเป็ นผูท้ ี่สามารถคัดกรอง วิเคราะห์ปัญหาและคิดวิธีแก้ไข
ปั ญหานั้นได้อย่างถูกต้อง เป็ นระบบ และวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องแม่นยา
1.2 ความสาคัญ
ในปั จจุบนั กระบวนการผลิตที่ ทนั สมัย และการจัดการกระบวนการผลิ ตมี ความสาคัญในการผลิ ตสิ นค้าเพื่อการแข่งขันมากขึ้ น การ
แก้ปัญ หาในกระบวนการผลิ ตจึ งต้องอาศัยบุ คลากรที่ มีทกั ษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่ จะรวบรวมและเสนอแนะ
แนวคิด เพื่อนาไปสู่ การแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตได้ถูกต้องเหมาะสม ทันเวลา ซึ่ งจะส่ งผลให้สินค้าและบริ การมีคุณภาพ หลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมอุ ตสาหการและระบบการผลิ ต ได้จัดท าขึ้ น เพื่ อ ผลิ ตวิศ วกรและนักบริ ห าร เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการดังกล่าวข้างต้น วิศวกรที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมจะสามารถเข้าใจถึงภาพรวมของการจัดการในด้านต่าง
ๆ ของกระบวนการผลิต ลดปั ญหาความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นลงได้ นอกจากนี้ ยังสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สูงขึ้น ซึ่ งจะนาไปสู่
การพัฒนาและแข่งขันที่ยงั่ ยืน
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู ้ในระบบการผลิตในด้านต่างๆ และการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในระบบการผลิต เพื่อให้มีศกั ยภาพในการ
แข่งขันที่สูงขึ้น
(2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิ ตที่ ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถคิดเป็ นทาเป็ น แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมี
ระบบ สามารถวิเคราะห์ผลและประยุกต์องค์ความรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทกั ษะในการค้นคว้าและวิจยั และสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตัวเองและต่อเนื่ องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยัง่ ยืน

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

- ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรวิ ศ วกรรมศาสตร - เพิ่มรายวิชาในหลักสู ตรที่เป็ นการพัฒนา - จานวนผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์
มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สา
ทักษะการทางานวิจยั
หการและระบบการผลิ ต ให้ มุ่ ง เน้ น ใน - เพิ่ ม ข้อ ก าหนดการเผยแพร่ แ ละตี พิ ม พ์
เรื่ องการผลิตผลงานวิจยั ของนักศึกษาให้
ผลงานวิจยั นักศึกษา
มากขึ้น
- ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรวิ ศ วกรรมศาสตร - ปรับปรุ งรายวิชาในหลักสู ตรที่เสริ มองค์ - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สา
ความรู้ และเพิ่ ม ทัก ษะการประยุก ต์ใ ช้
บัณฑิตของผูป้ ระกอบการ
หการและระบบการผลิ ต ให้ ส ามารถ
ให้แก่นกั ศึกษาในการนาไปใช้แก้ปัญหา - ผู้ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจในด้ า นทั ก ษะ
ต อ บ ส น อ งต่ อ ค ว าม ต้ อ งก าร ข อ ง
ที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง โดยส่ ว นใหญ่ ใ นโรงงาน
ความรู้ ความสามารถในการทางาน โดยเฉลี่ ย
ภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น
อุตสาหกรรม
ในระดับดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรเป็ นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ (วันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.)
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยูก่ บั
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ทักษะการพัฒนางานวิจยั
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ปรับปรุ งรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเสริ มทักษะในการพัฒนางานวิจยั จานวน 1 รายวิชา ได้แก่ วิชา ระเบียบวิธีการวิจยั และเพิ่มรายวิชาที่
เกี่ ยวข้องกับการเสริ มทักษะในการพัฒนางานวิจยั อีกจานวน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาสัมมนาการวิจยั 1 วิชาสัมมนาการวิจยั 2 และวิชา
สัมมนาการวิจยั 3
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

2.6

จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2558

2559

2560

2561

2562

จานวนรวม
2558- 2562

ชั้นปี ที่ 1

65

65

65

65

65

325

ชั้นปี ที่ 2

56

65

65

65

65

316

รวม

121

130

130

130

130

641

ที่คาดว่าจะจบการศึกษา

56

65

65

65

65

316

จานวนนักศึกษา

งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย: บาท)
อัตราค่ าเล่าเรียน

ภาคการศึกษา

ปี การศึกษา

1. ค่าบารุ งการศึกษา

25,000 บาท

50,000 บาท

2. ค่าลงทะเบียน (3,000 บาท/หน่วยกิต)

30,000 บาท

60,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสู ตรโดยประมาณ

รายละเอียดรายรับ

220,000 บาท/คน

ปี งบประมาณ
2558

2559

2560

2561

2562

6

รายละเอียดรายรับ

ปี งบประมาณ

ค่าบารุ งการศึกษา

4,930,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

ค่าลงทะเบียน

7,260,000

7,800,000

7,800,000

7,800,000

7,800,000

เงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

รวมรายรับ

12,190,000

14,300,000

14,300,000

14,300,000

14,300,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย: บาท)
หมวดเงิน

ปี งบประมาณ
2558

2559

2560

2561

2562

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,377,557

6,760,210

7,165,823

7,595,772

8,051,519

2.ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

1,833,500

1,955,000

1,955,000

1,955,000

1,955,000

3.ทุนการศึกษา

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

4.รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

1,523,220

4,290,000

4,290,000

4,290,000

4,290,000

9,914,276

13,185,210

13,590,823

14,020,772

14,476,519

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

รวม (ข)

-

-

-

-

-

รวม (ก) + (ข)

10,214,276

13,485,210

13,890,823

14,320,772

14,776,519

จานวนนักศึกษา

121

130

130

130

130

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

84,416

103,732

106,852

110,160

113,666

ก. งบดาเนินการ

รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์

หมายเหตุ ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรี ยนให้ข้ ึนอยูก่ บั ประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี การศึกษา
2.7
2.8

ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน
การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ฉ.)
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
36
หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ )
36
หน่ วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
9
หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผน ข (การค้ นคว้ าอิสระ)
36
หน่ วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
ค. การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้
ISE
หมายถึง
วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
LNG
หมายถึง
วิชาในคณะศิลปศาสตร์
รหัสตัวเลข
มีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย
หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1-4
หมายถึง
วิชาระดับปริ ญญาตรี
เลข 5
หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี สามารถเลือกเรี ยนได้
เลข 6 ขึ้นไป หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิ บ
หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0
หมายถึง
กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ
เลข 1
หมายถึง
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต
เลข 2, 3
หมา ยถึง
กลุ่มวิชาการบริ หารและการจัดการ
เลข 4
หมายถึง
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์และการตัดสิ นใจ
เลข 5
หมายถึง
กลุ่มวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เลข 6
หมายถึง
กลุ่มวิชาระบบอัตโนมัติ
เลข 9
หมายถึง
กลุ่มวิชาสัมมนาและระเบียบวิธีการวิจยั วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
รหัสตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับที่ของวิชาในกลุ่มต่าง ๆ
- รายวิชา
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่ นับหน่ วยกิต
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรี ยนในหลักสู ตร
3 (2-2-9)
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(In-sessional English Course for Post Graduate Students)

8

นัก ศึ ก ษาต้อ งเรี ยนวิ ช า LNG 550 และ/หรื อ LNG 600 และ/หรื อ ได้รั บ การยกเว้น ทั้งนี้ ขี้ น อยู่กับ ระดับ
คะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์ กาหนด
หมวดวิชาปรับพืน้ ฐาน
ไม่ นับหน่ วยกิต
สาหรับนักศึกษาที่มีความจาเป็ นต้องเรี ยนวิชาปรับพื้นฐานตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร โดยกาหนดการเรี ยนการสอนในระหว่างภาคฤดูร้อน
ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 1
ISE 501 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-9)
(Fundamentals of Industrial and Manufacturing Systems Engineering)
ก. หมวดวิชาบังคับ
15 หน่ วยกิต
ISE 620 การบริ หารการปฏิบตั ิการและโซ่อุปทาน
3 (3-0-9)
(Operations and Supply Chain Management)
ISE 621 การวิเคราะห์ระบบการผลิตสมัยใหม่
3 (3-0-9)
(Analysis of Modern Manufacturing Systems)
ISE 641 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองทางวิศวกรรม
3 (3-0-9)
(Design and Analysis of Engineering Experiments)
ISE 690 ระเบียบวิธีการวิจยั
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
ISE 693
สัมมนาการวิจยั 1
1 (1-0-3)
(Research Seminar I)
ISE 694 สัมมนาการวิจยั 2
1 (1-0-3)
(Research Seminar II)
ISE 695 สัมมนาการวิจยั 3
1 (1-0-3)
(Research Seminar III)
ข. หมวดวิชาเลือก
9 และ 15 หน่ วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาหัวข้ อพิเศษ (Special Topic)
ISE 600 หัวข้อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
(Special Topic I)
ISE 601 หัวข้อพิเศษ 2
3 (3-0-9)
(Special Topic II)
ข.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต (Manufacturing Technology)
ISE 612 กรรมวิธีการผลิตอัตโนมัติ
3 (3-0-9)
(Manufacturing Automation)
ISE 614 การออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตขั้นสู ง
3 (3-0-9)
(Advanced Product and Process Design)
ISE 616 ระบบการผลิตอัจฉริ ยะ
3 (3-0-9)
(Intelligent Manufacturing Systems)
ข.3 กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการ (Management)
ISE 622 การบริ หารคุณภาพเชิงวิศวกรรม
3 (3-0-9)
(Engineering Quality Management)
หมายเหตุ
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ISE 623

การวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับการบริ หารการผลิต
3 (3-0-9)
(Strategic Planning for Manufacturing Management)
ISE 624 การบริ หารโครงการทางเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
(Technology Project Management)
ISE 625 การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร
3 (3-0-9)
(Total Quality Management)
ISE 626 การประกันคุณภาพขั้นสู ง
3 (3-0-9)
(Advanced Quality Assurance)
ISE 627 การวางแผนและจัดตารางการผลิต
3 (3-0-9)
(Production Planning and Scheduling)
ISE 630 การวิเคราะห์และบริ หารความเสี่ ยง
3 (3-0-9)
(Risk Analysis and Management)
ISE 631 หลักการบริ หารการตลาด
3 (3-0-9)
(Principle of Marketing Management)
ISE 632 การบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มความสามารถ
3 (3-0-9)
ในการแข่งขัน
(Human Resources Management for Competitiveness)
ISE 633 การบริ หารการเงินสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการและ
3 (3-0-9)
ระบบการผลิต
(Financial Management for Industrial and Manufacturing Systems Engineering)
ข.4 กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ และการตัดสิ นใจ (Analysis and Decision Making)
ISE 642 การวิเคราะห์และการหาคาตอบที่เหมาะสม
3 (3-0-9)
สาหรับระบบการผลิต
(Optimization and Analysis for Manufacturing Systems)
ISE 643 การสร้างโมเดลสาหรับตัดสิ นใจในการผลิต
3 (3-0-9)
(Manufacturing Decision Modeling)
ISE 644 การจาลองแบบปัญหาในระบบการผลิต
3 (3-0-9)
(Simulation Modeling in Manufacturing Processes)
ISE 646 การวิจยั การตลาด
3 (3-0-9)
(Marketing Research)
ข.5 กลุ่มวิชาโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน (Logistics and Supply Chain)
ISE 650 การจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ที่ยงั่ ยืน
3 (3-0-9)
(Sustainable Production and Logistics Management)
ISE 651 การจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-9)
(Logistics Management)
ISE 655 การออกแบบและบริ หารคลังสิ นค้า
3 (3-0-9)
(Warehouse Design and Management)
ข.6 กลุ่มวิชาระบบอัตโนมัติ (Automation System)
ISE 660 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
(Computer in Industrial Applications)
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การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการผลิต
3 (3-0-9)
(Computer-aided Manufacturing)
นอกจากนี้ นักศึ กษาสามารถเลื อกวิชาเรี ยนในระดับบัณฑิ ตศึ กษาของภาควิชาอื่ นๆ ที่ เปิ ดสอน ด้วยความเห็ น ชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษา
ค. วิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระ
12 และ 6 หน่ วยกิต
ISE 691 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
ISE 692 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
(Independent Studies)
3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต)
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ISE 620 การบริ หารการปฏิบตั ิการและโซ่อุปทาน
3 (3-0-9)
(Operations and Supply Chain Management)
ISE 621 การวิเคราะห์ระบบการผลิตสมัยใหม
3 (3-0-9)
(Analysis of Modern Manufacturing Systems)
ISE 641 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองทางวิศวกรรม
3 (3-0-9)
(Design and Analysis of Engineering Experiments)
ISE 693 สัมมนาการวิจยั 1
1 (1-0-3)
(Research Seminar I)
รวม
10 (10-0-30)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 40
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ISE 690 ระเบียบวิธีการวิจยั
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
ISE XXX วิชาเลือก 1
3 (3-0-9)
(Elective I)
ISE XXX วิชาเลือก 2
3 (3-0-9)
(Elective I)
ISE XXX วิชาเลือก 3
3 (3-0-9)
(Elective III)
รวม
12 (12-0-36)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 48
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ISE 694 สัมมนาการวิจยั 2
1 (1-0-3)
(Research Seminar II)
ISE 691 วิทยานิพนธ์
6 (0-12-24)
(Thesis)
รวม
7 (1-12-27)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 40
ISE 661
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ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ISE 695 สัมมนาการวิจยั 3
1 (1-0-3)
(Research Seminar III)
ISE 691 วิทยานิพนธ์
6 (0-12-24)
(Thesis)
รวม
7 (1-12-27)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 40
แผนการศึกษา ข (การค้ นคว้ าอิสระ 6 หน่ วยกิต)
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ISE 620 การบริ หารการปฏิบตั ิการและโซ่อุปทาน
3 (3-0-9)
(Operations and Supply Chain Management)
ISE 621 การวิเคราะห์ระบบการผลิตสมัยใหม
3 (3-0-9)
(Analysis of Modern Manufacturing Systems)
ISE 641 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองทางวิศวกรรม
3 (3-0-9)
(Design and Analysis of Engineering Experiments)
ISE 693 สัมมนาการวิจยั 1
1 (1-0-3)
(Research Seminar I)
รวม
10 (10-0-30)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 40
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ISE 690 ระเบียบวิธีการวิจยั
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
ISE XXX วิชาเลือก 1
3 (3-0-9)
(Elective I)
ISE XXX วิชาเลือก 2
3 (3-0-9)
(Elective I)
ISE XXX วิชาเลือก 3
3 (3-0-9)
(Elective III)
รวม
12 (12-0-36)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 48
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ISE 694 สัมมนาการวิจยั 2
1 (1-0-3)
(Research Seminar II)
ISE XXX วิชาเลือก 4
3 (3-0-9)
(Elective IV)
ISE XXX วิชาเลือก 5
3 (3-0-9)
(Elective V)
ISE 692 การค้นคว้าอิสระ
1 (0-2-4)
(Independent Studies)
รวม
8 (7-2-25)
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ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ISE 695 สัมมนาการวิจยั 3
(Research Seminar III)
ISE 692 การค้นคว้าอิสระ
(Independent Studies)
รวม

3.2

ที่
1

2

3

ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 34
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
1 (1-0-3)
5 (0-10-20)
6 (1-10-23)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 34

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิชาการ)

รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน

รศ.ดร.เตือนใจ สมบูรณ์ววิ ฒั น์

ผศ.ดร.สุ ขสันติ์ พรหมบัญพงศ์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา,
ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา
(ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา)
Ph.D. (Systems Engineering), Brunel
University, U.K. (2001)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่ องกล),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2535)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2527)
ศ.บ. (การคลัง),
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
ประเทศไทย (2526)
Ph.D. (Industrial Engineering), Oregon
State University, U.S.A. (2001)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2532)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ประเทศไทย
(2528)
Ph.D. (Industrial Engineering), Ohio
State University, U.S.A. (1990)
M.Eng. (Industrial Engineering), Ohio
State University, U.S.A. (1986)
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2525)

ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2557

2558

2559

2560

2561

9

10

10

10

10

13.5

10.5

10.5

10.5

10.5

12

9

9

9

9

13

ที่
4

5

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิชาการ)
ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท์

ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกลู

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา,
ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา
(ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา)
Ph.D. (Industrial Engineering),
Sirindhorn International Institute of
Technology, Thammasat University,
Thailand (2548)
M.S. (Industrial Engineering),
University of Texas at Arlington, U.S.A.
(1996)
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(คณิ ตศาสตร์ประยุกต์),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย (2536)
Ph.D. (Mechanical and
Manufacturing Engineering),
The University of New South Wales,
Australia (2011)
M.Eng. (Design and Manufacturing
Engineering),
Asian Institute of Technology, Thailand
(2551)
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
(วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2549)

ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2557

2558

2559

2560

2561

12

9

9

9

9

12

9

9

9

9
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1.2.2 อาจารย์ ประจา
ที่
1

2

3

4

5

6

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิชาการ)
ผศ.ดร.ไชยา ดาคา

ผศ.ดร.เจริ ญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ.ดร.อภินนั ทนา อุดมศักดิกลุ

ดร.อุษณี ษ์ คาพูล

ดร.พิเนษฐ์ ศรี โยธา

ดร.อนันทวิทย์ ตูจ้ ินดา

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา,
ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา
(ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา)
M.Phil. and Ph.D. (Materials Engineering and
Materials Design), University of Nottingham,
U.K. (1998)
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2532)
Ph.D. (Industrial Engineering),
University of Washington, U.S.A. (2004)
M.S. (Industrial Engineering), University of
Washington, U.S.A. (2002)
M.S. (Mechanical Engineering), Georgia Institute
of Technology, U.S.A. (1999)
B.S. (Mechanical Engineering), Rensselaer
Polytechnic Institute, U.S.A. (1996)
D.Eng. (Industrial Engineering and
Management), Asian Institute of Technology,
Thailand (2549)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2541)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2539)
D.Eng. (Industrial Engineering) , Asian Institute
of Technology, Thailand (2546)
M.Eng. (Industrial Engineering) , Asian Institute
of Technology, Thailand (2542)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2539)
Ph.D. (Mechanical Engineering),
University of California, Davis , U.S.A. (2005)
M.S. (Mechanical Engineering), University of
Wisconsin, Madison, U.S.A. (1998)
B.S. (Mechanical Engineering), Lehigh
University, U.S.A. (1996)
B.S. (Electrical Engineering), Lehigh University,
U.S.A. (1996)
Ph.D. (Mechanical Engineering), Imperial
College London, U.K. (2003)
B.A. and M.Eng. (Mechanical Engineering),
Cambridge University, U.K. (1998)

ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2557

2558

2559

2560

2561

9

9

9

9

9

8.25

9.75

9.75

9.75

9.75

12

13.5

13.5

13.5

13.5

12

12

12

12

12

11.5

8.5

8.5

8.5

8.5

6.58

6.58

6.58

6.58

6.58
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ที่
1

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิชาการ)
ผศ.ดร.ธีรเดช วุฒิพรพันธ์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา,
ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา
(ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา)
Ph.D. (Industrial Engineering), Sirindhorn
International Institute of Technology, Thammasat
University, Thailand (2547)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย (2541)
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(วิศวกรรมไฟฟ้ า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2535)

ตาแหน่ ง / สถานทีท่ างาน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
ไม่มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาการค้ นคว้ าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (ถ้ ามี)
ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
รายวิชาการค้นคว้าอิสระหรื อวิทยานิพนธ์ เป็ นการนาเอาองค์ความรู ้ท้ งั หมดที่ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ท้ งั ด้านทฤษฎีและ
ปฏิ บตั ิ โดยอาจมี ความร่ วมมื อกับภาคอุตสาหกรรม และมี การนาเสนอการค้นคว้าอิสระหรื อวิทยานิ พนธ์ต่อคณะกรรมการสอบเพื่อ
พิจารณาผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึ งความรู ้สึกของผูอ้ ื่น อย่างรอบรู ้ เป็ นวิทยาศาสตร์
ยุติธรรม และชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปั ญหาตามหลักการและค่านิยมอันดีให้ขอ้ สรุ ปที่คานึงต่อความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู ้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู ้ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(2) ตระหนักในระเบี ยบข้อบังคับที่ ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติ และนานาชาติ ที่อาจมี ผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริ บทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิศวกรรมศาสตร์ และพัฒนาแนวคิดริ เริ่ มและ
สร้างสรรค์ตอบสนองประเด็นหรื อปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั สิ่ งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆโดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู ้เดิมหรื อเสนอเป็ นความรู ้ใหม่ที่ทา้ ทาย
(3) สามารถใช้เทคนิ คทัว่ ไปหรื อเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรื อปั ญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุ ป
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(4) สามารถวางแผนและดาเนิ นการโครงการสาคัญโครงการวิจยั ค้นคว้าทางวิชาการ หรื อการปฏิบตั ิการได้ดว้ ยตนเองโดยการใช้
ความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิตลอดถึงการใช้เทคนิ คการวิจยั และให้ขอ้ สรุ ปที่ สมบูรณ์ซ่ ึ งขยายองค์ความรู้หรื อแนวทางการ
ปฏิบตั ิที่มีอยูเ่ ดิมได้อย่างมีนยั สาคัญ
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อน หรื อความยุง่ ยากระดับสู งทางวิชาชีพได้ดว้ ยตนเอง
(2) สามารถตัดสิ น ใจในการดาเนิ น งานด้วยตนเองและสามารถประเมิ น ตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรั บ ปรุ งตนเองให้มี
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระดับสูงได้
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่อ นามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปั ญหา สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหา
ในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่ อสารอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับ กลุ่มบุ คคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุ ม ชนทั่วไป โดยการ
นาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิ พนธ์หรื อโครงการค้นคว้า
ที่สาคัญ
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
6 และ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชัว่ โมงการให้คาปรึ กษาโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา
5.6

กระบวนการประเมินผล
ประเมิ นผลจากความก้าวหน้า การนาเสนอ ความสามารถในการทางานของระบบที่ พฒั นาขึ้น และ ความสมบูรณ์ ของทาการค้นคว้า
อิสระหรื อวิทยานิพนธ์
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

รับผิดชอบ และมีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. สนับ สนุ น ให้ อ าจารย์ผูส้ อนใช้ห นังสื อ เรี ย น เอกสารประกอบการสอน
ข้อสอบ เป็ นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการบรรยายแบบสองภาษา
สร้ างวินัยในตนเอง และความรั บผิดชอบในการเรี ยนและ/ หรื อการทาวิจัย
โดยมีการรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ
การใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม ให้เข้าใจ
ถึงผลกระทบต่างๆ และการไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ทางปั ญญา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซับซ้อนเชิ งวิชาการโดยคานึ งความรู ้สึกของผูอ้ ื่น อย่างรอบรู ้ ยุติธรรมและ
ชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปั ญหาตามหลักการและค่านิ ยมอันดี ให้ขอ้ สรุ ปที่ไวต่อความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
(2) ริ เริ่ มในการยกปั ญหาทางจรรยาบรรณที่ มีอยูเ่ พื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุ นอย่างจริ งจังให้ผอู ้ ื่นใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
(3) แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม
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จริ ยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ปลูกฝังให้นกั ศึกษาเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม เช่น การไม่คดั ลอกผลงานผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง การดาเนิ นงานวิจยั ที่
สามารถแสดงออกถึงภาวะผูน้ าในการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
(2) การจัดกิจกรรมนอกหลักสู ตร เพื่อส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษาให้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อมและการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การอ้างอิงแหล่งความรู ้ที่นามาสนับสนุนการวิจยั ในการเขียนวิทยานิพนธ์และ/หรื อบทความวิจยั
(2) การเข้าร่ วมและปฏิบตั ิในกิจกรรมนอกหลักสู ตร
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) มี ความรู ้ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้ อหาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนทฤษฎี ที่สาคัญและนามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจยั อย่างลึกซึ้ งในกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับแนวหน้า
(3) มี ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู ้ ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยั ในปั จจุ บนั ที่ มีต่อองค์
ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) เน้ น เนื้ อหาการสอนแบบบู ร ณาการในวิ ช า ISE 620 Operations and Supply Chain Management, ISE 621 Analysis of
Modern Manufacturing Systems, ISE 641 Design and Analysis of Engineering Experiments ให้ความรู ้ อย่างลึ กซึ้ งและถ่อง
แท้ทางทฤษฎี ในสาขาวิชาโดยเน้นการแก้ไขปั ญหาจริ งและประยุกต์ในทางปฏิบตั ิให้เหมาะสมตามเนื้ อหาสาระของเรื่ อง
นั้นๆ
(2) ให้นกั ศึกษาพัฒนาความรู ้ผา่ นกระบวนการทาวิจยั ในวิชา ISE 691 Thesis \ ISE 692 Independent Studies, ISE 690 Research
Methodology และ แสดงผลและทวนสอบในวิชา ISE 693 Research Seminar I, ISE 694 Research Seminar II และ ISE 695
Research Seminar III ตามลาดับ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) การทดสอบประเมินผลความรู้ในการเรี ยน
(2) การประเมินความก้าวหน้างานวิจยั
(3) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
(4) การประเมินผลงานที่ได้รับตีพิมพ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริ บทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิศวกรรมศาสตร์ และพัฒนาแนวคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรื อปั ญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ สามารถ
สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดย
การบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู ้เดิมหรื อเสนอเป็ นความรู ้ใหม่ที่ทา้ ทาย
(3) สามารถใช้เทคนิ คทัว่ ไปหรื อเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ ประเด็นหรื อปั ญหาที่ ซับซ้อนได้อย่างสร้ างสรรค์ รวมถึงพัฒนา

18

ข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(4) สามารถวางแผนและดาเนิ นการโครงการสาคัญ โครงการวิจยั ค้นคว้าทางวิชาการ หรื อการปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้
ความรู ้ ท้ งั ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บ ัติ ตลอดถึ งการใช้เทคนิ คการวิจยั และให้ขอ้ สรุ ปที่ สมบูรณ์ ซ่ ึ งขยายองค์ความรู้ หรื อ
แนวทางการปฏิบตั ิที่มีอยูเ่ ดิมได้อย่างมีนยั สาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ให้นกั ศึกษาพัฒนาการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญาผ่านการทาวิจยั ในวิชา ISE 691
Thesis \ ISE 692 Independent Studies และสั งเกต ติ ดตาม ใน วิ ช า ISE 690 Research Methodology, ISE 693 Research
Seminar I, ISE 694 Research Seminar II และ ISE 695 Research Seminar III
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากการนาเสนอหัวข้อวิจยั การนาเสนอรายงานวิจยั และการหาผลลัพธ์เพื่อตอบคาถามวิจยั (Research Question)
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อน หรื อความยุง่ ยากระดับสู งทางวิชาชีพได้ดว้ ยตนเอง
(2) สามารถตัดสิ นใจในการดาเนิ นงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุ งตนเองให้มี
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปั ญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็ นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การสอนในวิชา ISE 621 Analysis of Modern Manufacturing Systems ที่เน้นการวิเคราะห์ การใช้ความคิด การตัดสิ นใจ ใน
โจทย์ปัญหาด้วยตนเอง
(2) การทางานเป็ นกลุ่มในวิชา ISE 620 Operations and Supply Chain Management และวิชาเลือกอื่นๆ
(3) พัฒ นาทัก ษะผ่านการท าวิ จัย ในวิ ช า ISE 691 Thesis \ ISE 692 Independent Studies และสั ง เกตติ ด ตามในวิ ช า ISE 690
Research Methodology, ISE 693 Research Seminar I, ISE 694 Research Seminar II และ ISE 695 Research Seminar III
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการสอบ
(2) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มและตนเอง
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปั ญหา สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไข
ปั ญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน วงการ วิชาการและชุมชนทัว่ ไป โดยการ
นาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรื อโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) พัฒนาทักษะผ่านการเรี ยนในวิชา ISE 641 Design and Analysis of Engineering Experiments และ วิชาเลือกอื่นๆ
(2) พัฒนาทักษะผ่านการทาวิจยั ในวิชา ISE 691 Thesis\ ISE 692 Independent studies.
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากการสอบ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิ บาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่ องมือ
ต่างๆ การอภิปรายกรณี ศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอ
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ ส่ ู รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
Remedial English Course for Post Graduate Students
2 (1-2-6)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรี ยนในหลักสูตร
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
In-sessional English Course for Post Graduate Students
3 (2-2-9)

หมายเหตุ

1. คุณธรรม จริยธรรม
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
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3. ทักษะทางปัญญา
4

1









2

3

4

1

2
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ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจิตอาสา ไม่
ละเลยต่อปั ญหาขององค์กรหรื อสังคม
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ มารยาท และ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม
(3) ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริ ยธรรม
เข้าใจและซาบซึ้ งในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากล
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตระหนักถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่มีต่อตนเองและสังคม

2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้และความเข้าใจด้านหลักการใช้ภาษาและการ
(1) มีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณที่ดี สามารถวิเคราะห์
สื่ อสาร
อภิปรายและประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นภาษา และการ
(2) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
สื่ อสาร ในการเรี ยนรู ้และการทางานอย่างเหมาะสม
ความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็น
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในด้านภาษาอังกฤษมา
ปัญหาได้
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาในการเรี ยนและการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ตรรกะในการสื่ อสารและ
ทางานจริ งได้
นาเสนอข้อมูลอย่างมีลาดับขั้นตอน และสามารถ
(4) สามารถนาความรู้ดา้ นภาษามาใช้ในการพัฒนาและ
แก้ไขปั ญหาได้อย่างมีระบบ สามารถใช้ขอ้ มูล
ต่อยอดการเรี ยนรู ้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถ
ประกอบการตัดสิ นใจในการทางานได้อย่างมี
สื บค้นข้อมูลและแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ย
ประสิ ทธิภาพ
ตนเองเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการปรับใช้องค์
ความรู ้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รู ้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ ทางานร่ วมกันได้อย่างมี
(1) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติประยุกต์
ประสิ ทธิภาพ
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(2) รู ้จกั บทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมายทั้งงาน
(2) มีทกั ษะในการสื่ อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่ อความหมายได้อย่างดี
บุคคลและงานกลุ่ม
ตรงประเด็น และเหมาะสมกับบริ บท
(3) สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ ามได้อย่างมี
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ทนั สมัยได้อย่างเหมาะสม
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถ วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
และมีประสิ ทธิภาพ
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเอง
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านวิชาชีพของตนเอง
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3.2 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ ส่ ู รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

รายวิชา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
ISE 501 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตขั้นพื้นฐาน
(Fundamentals of Industrial and Manufacturing Sysems Engineering) 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 612 กรรมวิธีการผลิตอัตโนมัติ (Manufacturing Automation) 3 (30-9)
ISE 614 การออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตขั้นสู ง (Advanced
Product and Process Design) 3 (3-0-9)
ISE 616 ระบบการผลิตอัจฉริ ยะ (Intelligent Manufacturing Systems) 3
(3-0-9)
ISE 620 การบริ หารการปฏิบตั ิการและโซ่อุปทาน (Operations and
Supply Chain Management) 3 (3-0-9)
ISE 621 การวิเคราะห์ระบบการผลิตสมัยใหม่ (Analysis of Modern
Manufacturing Systems) 3 (3-0-9)
ISE 622 การบริ หารคุณภาพเชิงวิศวกรรม (Engineering Quality
Management) 3 (3-0-9)
ISE 623 การวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับการบริ หารการผลิต (Strategic
Planning for Manufacturing Management)3 (3-0-9)
ISE 624 การบริ หารโครงการทางเทคโนโลยี (Technology Project
Management) 3 (3-0-9)
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

รายวิชา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
ISE 625 การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร (Total Quality Management)
3 (3-0-9)
ISE 626 การประกันคุณภาพขั้นสู ง (Advanced Quality Assurance) 3 (30-9)
ISE 627 การวางแผนและจัดตารางการผลิต (Production Planning and
Scheduling) 3 (3-0-9)
ISE 630 การวิเคราะห์และบริ หารความเสี่ ยง (Risk Analysis and
Management) 3 (3-0-9)
ISE 631 หลักการบริ หารการตลาด (Principle of Marketing
Management) 3 (3-0-9)
ISE 632 การบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
(Human Resources Management for Competitiveness) 3 (3-0-9)
ISE 633 การบริ หารการเงินสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบการผลิต (Financial Management for Industrial and
Manufacturing Systems Engineering) 3 (3-0-9)
ISE 641 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองทางวิศวกรรม (Design
and Analysis of Engineering Experiments ) 3 (3-0-9)
ISE 642 การวิเคราะห์และการหาคาตอบที่เหมาะสมสาหรับระบบการ
ผลิต (Optimization and Analysis for Manufacturing Systems) 3 (3-0-9)
ISE 643 การสร้างโมเดลสาหรับตัดสิ นใจในการผลิต (Manufacturing
Decision Modeling) 3 (3-0-9)
ISE 644 การจาลองแบบปัญหาในระบบการผลิต (Simulation Modeling
in Manufacturing Processes) 3 (3-0-9)
ISE 646 การวิจยั การตลาด (Marketing Research)
3 (3-0-9)
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

รายวิชา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
ISE 650 การจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ที่ยงั่ ยืน(Sustainable
Production and Logistics Management) 3 (3-0-9)
ISE 651 การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) 3 (3-0-9)
ISE 655 การออกแบบและบริ หารคลังสิ นค้า
(Warehouse Design and Management) 3 (3-0-9)
ISE 660 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
(Computer in Industrial Applications) 3 (3-0-9)
ISE 661 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer-Aided
Manufacturing) 3 (3-0-9)
ISE 690 ระเบียบวิธีการวิจยั (Research Methodology)
3 (3-0-9)
ISE 691 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต
ISE 692 การค้นคว้าอิสระ (Independent Studies)
6 หน่วยกิต
ISE 693 สัมมนาการวิจยั 1 (Research Seminar I)
1 (1-0-3)
ISE 694 สัมมนาการวิจยั 2 (Research Seminar II)
1 (1-0-3)
ISE 695 สัมมนาการวิจยั 3 (Research Seminar III)
1 (1-0-3)
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1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัด การปั ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมที่
ซับซ้อนเชิ งวิชาการโดยคานึ งความรู ้ สึกของผูอ้ ื่ น อย่าง
รอบรู้ เป็ นวิทยาศาสตร์ ยุติธรรม และชัดเจน มี หลักฐาน
และตอบสนองปั ญ หาตามหลักการและค่านิ ยมอันดี ให้
ข้อสรุ ปที่คานึงต่อความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
(2) ริ เริ่ ม ในการยกปั ญ หาทางจรรยาบรรณที่ มี อ ยู่เพื่ อ
ทบทวนและแก้ไข สนับสนุ นอย่างจริ งจังให้ผอู ้ ื่นใช้การ
วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการกับข้อ
โต้แย้งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
(3) แสดงออกซึ่ งภาวะผู้น าในการส่ งเสริ มให้ มี ก าร
ประพ ฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามห ลั ก คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวาง
ขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม

2. ด้ านความรู้
(1) มี ค วามรู ้ แ ละความเข้า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ใ นเนื้ อหา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนทฤษฎี ที่สาคัญและ
นามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มี ความเข้าใจทฤษฎี และการวิจยั อย่างลึ กซึ้ งในกลุ่ม
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับแนวหน้า
(3) มี ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู ้ ใหม่ๆ และการ
ประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยั ในปั จจุบนั
ที่มีต่อองค์ความรู ้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(4) ต ร ะ ห นั ก ใ น ร ะ เบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อ มของระดับ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ อ าจมี
ผลกระท บ ต่ อ ส าขาวิ ช า รวม ทั้ งเห ตุ ผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต

3. ทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการ
บริ บทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิศวกรรมศาสตร์ และพัฒนา
แนวคิ ด ริ เริ่ ม และสร้ างสรรค์ต อบสนองประเด็ น หรื อ
ปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่
มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั
สิ่ งตี พิ ม พ์ท างวิช าการ และพัฒ นาความคิ ด ใหม่ ๆโดย
การบู ร ณาการให้ เข้ากับ องค์ค วามรู้ เดิ ม หรื อ เสนอเป็ น
ความรู ้ใหม่ที่ทา้ ทาย
(3) สามารถใช้ เทคนิ ค ทั่ ว ไปหรื อเฉพาะทาง ในการ
วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ห รื อปั ญ ห าที่ ซั บ ซ้ อ น ได้ อ ย่ า ง
สร้ างสรรค์ รวมถึ งพัฒ นาข้อ สรุ ป และข้อ เสนอแนะที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(4) สามารถวางแผนและด าเนิ น การโครงการส าคัญ
โครงการวิจยั ค้นคว้าทางวิชาการ หรื อการปฏิบตั ิการได้
ด้ ว ยตน เองโดยการใช้ ค วามรู ้ ท้ ั งภาคท ฤษ ฎี และ
ภาคปฏิบตั ิตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั และให้ขอ้ สรุ ป
ที่สมบูรณ์ซ่ ึ งขยายองค์ความรู้หรื อแนวทางการปฏิบตั ิที่มี
อยูเ่ ดิมได้อย่างมีนยั สาคัญ
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4. ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไ ขปั ญ หาที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น หรื อ ความ
ยุง่ ยากระดับสู งทางวิชาชีพได้ดว้ ยตนเอง
(2) สามารถตัดสิ นใจในการดาเนิ นงานด้วยตนเองและ
สามารถประเมิ น ตนเองได้ รวมทั้ งวางแผนในการ
ปรั บ ปรุ ง ตนเองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน
ระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของตนเอง และ
ร่ วมมื อกับ ผูอ้ ื่ นอย่างเต็ม ที่ ในการจัดการข้อโต้แย้งและ
ปั ญหาต่างๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็ นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานของกลุ่ม

5. การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่อ
น ามาใช้ใ นการศึ ก ษาค้น คว้า ปั ญ หา สรุ ป ปั ญ หาและ
เสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่ อสารอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับกลุ่มบุ คคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
ชุมชนทัว่ ไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ น
ทางการและไม่ เป็ นทางการผ่านสิ่ งตี พิ ม พ์ท างวิชาการ
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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1.
2.

3.

1.

2.

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
- การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
- การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
- ให้ทวนสอบนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาหลังสาเร็ จการศึกษา เพื่อนามาใช้ปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยนการ
สอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทาของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่สาเร็ จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา
ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของมหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การทวนสอบจากผูป้ ระกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่ สาเร็ จการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
นั้น ๆ
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติ ด้านอื่นๆ ของมหาบัณฑิตที่เข้า
ศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
(4) การประเมิ น จากมหาบัณ ฑิ ตที่ ไปประกอบอาชี พ ในส่ วนของความพร้ อ มและความรู ้ จากสาขาวิชาที่ เรี ยนตามหลักสู ตร เพื่ อ
นามาใช้ในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้น
(5) มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก และผูป้ ระกอบการ มาประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรี ยนรู ้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของ นักศึกษา
เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
- นักศึกษาที่ศึกษาแผน ก 2 (วิทยานิ พนธ์) ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (หรื อสู งกว่า) อย่างน้อย 1
บทความวิจยั
- นักศึ กษาที่ ศึกษาแผน ข (การค้นคว้าอิ สระ) ต้องมี การตี พิมพ์ผลงานวิจยั ในการประชุ มวิชาการระดับชาติ (หรื อสู งกว่า) อย่างน้อย 1
บทความวิจยั
และเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอน
แบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่ อการสอน เพื่อเป็ นการพัฒนาการสอนของอาจารย์
การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง และให้
การสนับ สนุ น การศึ ก ษาต่ อ ฝึ กอบรม ดู งานทางวิช าการ และวิช าชี พ ในองค์กรต่ าง ๆ การประชุ ม ทางวิช าการทั้งในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ การมี ส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และ
คุณธรรม สนับสนุนให้อาจารย์จดั ทาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่ งเสริ มการมีตาแหน่งทางวิชาการสู งขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
เป้ าหมาย
จะเป็ นการบริ หารจัดการแบบมืออาชีพอย่าง
มี ป ระสิ ทธิ ภาพ ภายใต้งบดุ ลของหลักสู ตร
และสร้ างความพึ งพอใจให้กบั นักศึ กษาใน
ด้านการบริ การ ด้านวิชาการ และสร้างเสริ ม
ประสบการณ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความ ต้ อ งการของอุ ตส าห กรร ม โดย
นักศึกษาที่ จบหลักสู ตรต้องมีความสามารถ
เป็ นไปตามปรัชญาของหลักสูตร

การดาเนินการ
1. จัดระบบการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางและเน้นการทางานแบบการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่อง
2. จัดการให้บริ การแก่นกั ศึกษาในด้านเอกสาร
ประกอบการสอนและหนังสื อเรี ยน
3. เน้นการทาวิจยั ในหัวข้อที่ตอ้ งใช้เทคนิ คทาง
วิ ศ วกรรมและเป็ นปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ นจริ งใน
อุตสาหกรรม
4. จั ด ปฐมนิ เทศให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า ง
ความรู ้จกั และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์
และนักศึกษาด้วยกัน

การประเมินผล
1. ทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
เกี่ ย วกับ การบริ หารงานในหลัก สู ต ร โดยจะ
สอบถามในขณะที่ นักศึ กษายังคงศึ กษาอยู่ โดย
ไม่ ต ้อ งรอให้ นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษาก่ อ น
เพื่อที่จะได้ทาการแก้ไขข้อบกพร่ องได้ทนั ที
2. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้เสนอแนะด้านการ
บริ การต่ างๆ อัน จะส่ งผลถึ งการปรั บ ปรุ งการ
บริ หารงานของหลักสูตร

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดทาแผนงบประมาณประจาปี เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารพิจารณา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
- โปรแกรม ARENA
- โปรแกรม PRO MODEL
- โปรแกรม SOLVER PREMIUM
- โปรแกรม LINGO
- ตาราเรี ยนและเอกสารอ้างอิง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
เป้ าหมาย
1. ให้ อ าจารย์แ ละนั ก ศึ ก ษามี ท รั พ ยากรและ
อุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอนที่จาเป็ นให้
เพียงพอต่อความต้องการในการเรี ยนการสอน
และการวิจยั
2. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้รับการปรึ กษาและ
แลกเปลี่ยนความรู ้ทางวิชาการซึ่ งกันและกัน

การดาเนินการ

การประเมินผล

1. จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ เช่ น เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ท าแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ความพึ งพอใจ
เครื่ องฉายภาพ
เกี่ ยวกับทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
อิ น เท อร์ เน็ ต และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆที่ ทั น ต่ อ และการวิจยั
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและมีความจาเป็ นใน
ห้องเรี ยนและในการทาวิจยั
2. จัดหาซอฟต์แวร์ เพิ่มเติมที่ใช้ในการเรี ยนการ
สอนและการทางานวิจยั
3. จัด ท าห้ อ งพัก ชั่ว คราวให้ กับ นั ก ศึ ก ษาที่ มี
บรรยากาศที่ ดี และมี สิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็ นในห้องพัก
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2.4

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้ าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาก้าวทันต่อทฤษฎี 1. ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์แ ละนั ก ศึ ก ษามี ก ารใช้ ทาแบบสอบถามเพื่อประเมิน
และเทคโนโลยีใหม่ๆ
เครื อ ข่ ายสื่ อ สารทางอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ ความพึงพอใจเกี่ยวกับความ
ทราบถึงทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพียงพอของทรัพยากร
2. จั ด ห าห นั ง สื อ วารส าร ต าราให ม่ ๆ ที่ ประกอบการเรี ยนการสอนและ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ รายวิ ช าในหลั ก สู ตรทุ ก ภาค การวิจยั
การศึ ก ษารวบรวมไว้ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาและ
คณาจารย์สามารถใช้ได้อย่างสะดวก
3. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ และครุ ภณ
ั ฑ์ที่จาเป็ น
ส า ห รั บ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ ทั น ต่ อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการของวงการการศึกษา
ระดับสากล
4. ทุ ก ภาคการศึ ก ษาจะมี ก ารจัด การสั ม มนา
ภายในภาควิช าอย่างน้อ ยภาคการศึ ก ษาละ 4
ครั้ ง ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาและคณ าจารย์ ข อง
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากหน่ วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลัย ได้เข้าร่ ว ม
ประชุม/สัมมนา ทั้งนี้ โดยมี ผเู ้ ชี่ ยวชาญในด้าน
ต่างๆ เป็ นวิทยากร
5. ส่ งเสริ มอาจารย์ป ระจ าหลั ก สู ตรให้ ไ ป
สัมมนาและประชุ มทางวิชาการในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอน
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาหรั บการปรั บปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่ จะทาให้
บรรลุเป้ าหมายตามหลักสูตร และเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจากภาคธุ รกิจ ภาคอุตสาหกรรม หรื อสถาบันการศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆมาเป็ นวิทยากร
หรื ออาจารย์พิเศษ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
มีความรู้ดา้ นวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี บริ หารจัดการ หรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
จัดอบรมให้บุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะและความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิงาน เช่น เรื่ องโครงสร้างของหลักสู ตร การใช้สื่อการสอน เป็ นต้น
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5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่ นักศึกษา
จัดทาระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาแนะนาด้านวิชาการและอื่นๆให้แก่นกั ศึกษา โดยมีการกาหนดวัน
เวลาในการให้คาปรึ กษาลงในตารางสอนอย่างชัดเจน
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย วินยั นักศึกษา (ภาคผนวก จ.)
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
มีการสารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพโดยใช้แบบสอบถาม และนาข้อมูลที่ได้มาประกอบการ
พิจารณาในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตร
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปี การศึกษา
ตัวบ่ งชี้และเป้ าหมาย
2558
2559
2560
2561 2562

1. อาจารย์ป ระจาหลักสู ตรอย่างน้อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ วนร่ วมในการประชุ มเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

2. มี รายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

















































































































4. จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการด าเนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ด
ภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา

5. จัดท ารายงานผลการดาเนิ น การของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้ นสุ ดปี การศึกษา

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผล
การเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อแนะนาด้านการจัดการเเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อย
ปี ละหนึ่งครั้ง

10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
มากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
การประเมินกลยุทธ์ และประสิ ทธิภาพการสอนของอาจารย์
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอนของอาจารย์
(1) จัดการประชุมในกลุ่มของคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่ วมกัน
ประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชา
(2) ประเมินผลจากผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาในทุกรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ให้นกั ศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
ให้อาจารย์ผสู้ อนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาซึ่ งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรี ยนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
พร้อมปัญหา /อุปสรรคและข้อเสนอแนะและจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปี การศึกษาเมื่อสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยการกาหนดตัว
บ่ งชี้ ห ลักและเป้ าหมายผลการดาเนิ นงานขั้นต่ าทั่วไป ตามเกณฑ์การประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษา ตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลของการบริ หารจัดการหลักสู ตรในภาพรวมจากรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนิ นการของหลักสู ตรในภาพรวมประจาปี การศึกษา ว่าบัณฑิ ตบรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามที่ คาดหวังไว้หรื อไม่รวมทั้งให้นาผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรและ/หรื อการดาเนินการของหลักสู ตรต่อไป
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ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิชานี้ มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็ นของนักศึกษาเพื่อให้อยูใ่ นระดับที่สามารถเข้าเรี ยน วิชา LNG 600 ได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนส่ งเสริ มให้นักศึกษาเกิ ดความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้ อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้ อหาที่ แน่ นอน แต่
มุ่งเน้นการแก้ไขปั ญหาการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นกั ศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ ยงั ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเรี ยนรู้
การจัดการการเรี ยนด้วยตนเอง อันเป็ นการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ตอ้ งพึ่งครู ผสู ้ อน
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

วิชาภาษาอังกฤษระหว่ างการเรียนในหลักสู ตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(In-sessional English Course for Post Graduate Students)
3 (2-2-9)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผ่ านการสอบ placement test ได้
คะแนนตามเกณฑ์ ทภี่ าควิชากาหนด
รายวิชานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวขัองกับการเรี ยนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะการฝึ กปฏิบตั ิ แต่ไม่เน้นหนักที่เนื้ อหาไวยากรณ์โดยตรง รายวิชานี้ มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับ
ความต้องการในการใช้ภาษาของนักศึกษา โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่ งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึก
ปฏิบตั ิข้ นั ตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุ ดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรี ยนรู ้กลยุทธ์การเรี ยนเพื่อฝึ กทักษะ
การเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่ อสารที่แท้จริ งนอกห้องเรี ยนต่อไป
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 emphasize language use not usage, real communication not classroom
practice.
ISE 501

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตขั้นพืน้ ฐาน
3 (3-0-9)
(Fundamentals of Industrial and Manufacturing Systems Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ จรรยาบรรณวิศวกร การทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ
และโรงงาน กรรมวิธีการผลิต หลักการของผลิตภาพ และแนวความคิดของการเพิ่มผลิตภาพ หลักการของการศึกษาการเคลื่อนไหว การปรับปรุ ง
การทางานด้วยวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว และการจัดตั้งวิธีการทางานมาตรฐาน เทคนิ ควิศวกรรมอุตสาหการ ระบบการผลิตสมัยใหม่และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
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Introduction to industrial engineering. Engineering ethics. Efficient working. Safety in laboratory and industrial plant.
Manufacturing processes. Principle of productivity and concept of productivity improvement. Principles of motion study. Work improvement
through motion analysis and setting of performance standard. Industrial engineering techniques. Modern manufacturing systems and their related
technology.
ISE 600

หัวข้ อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
(Special Topic I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ศึกษาหัวข้อใหม่ๆ ที่ทนั สมัยและกาลังเป็ นที่สนใจในวงการวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต รายละเอียดของวิชาจะทาการ
กาหนดขึ้นมาตามหัวข้อที่ศึกษา
Study on modern and interesting topics in the industrial and manufacturing systems engineering. Course description to be drawn
with respect to the study topics given.
ISE 601

หัวข้ อพิเศษ 2
3 (3-0-9)
(Special Topic II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ศึกษาหัวข้อใหม่ๆ ที่ทนั สมัยและกาลังเป็ นที่สนใจในวงการวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต รายละเอียดของวิชาจะทาการ
กาหนดขึ้นมาตามหัวข้อที่ศึกษา
Study on modern and interesting topics in the industrial and manufacturing systems engineering. Course description to be drawn
with respect to the study topics given.
ISE 612

กรรมวิธีการผลิตอัตโนมัติ
3 (3-0-9)
(Manufacturing Automation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่ใช้ในการปรับปรุ งเพื่อการผลิต การผลิตและการประกอบแบบอัตโนมัติ การออกแบบส่ วนประกอบสาหรับ
การประกอบอัตโนมัติ กลไกการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน หุ่ นยนต์ รถขนส่ งแบบอัตโนมัติ ตัวควบคุมแบบโปรแกรม ระบบอัตโนมัติบนพื้นฐานไมโคร
โพรเซสเซอร์
The wide spectrum of automation systems available to improve manufacturing productivity. Automated production and assembly.
Component design for automated assembly. Mechanization of part handling. Robots. Automated guided vehicle. Programmable controller.
Microprocessor-based automation systems.
ISE 614

การออกแบบผลิตภัณฑ์ และกรรมวิธีการผลิตขั้นสู ง
3 (3-0-9)
(Advanced Product and Process Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
วิธีการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ สัมมนาเกี่ยวกับวิธีการออกแบบ การผลิต ค่าใช้จ่ายและการจัดการ การคานึ งถึงทรัพยากร
บุคลากร สิ่ งอานวยความสะดวก และผลตอบแทน
Design and manufacturing of a new product. Seminars addressing design methods, manufacturing, costs and management. The
consideration of resources, personnel, facilities and return of investment.
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ISE 616

ระบบการผลิตอัจฉริยะ
3 (3-0-9)
(Intelligent Manufacturing Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ระบบการผลิตอัจฉริ ยะเบื้องต้น พื้นฐานของระบบฟั ซซี่ ระบบควบคุมแบบฟั ซซี่ กรณี ศึกษาของระบบฟั ซซี่ พื้นฐานของเครื อข่าย
นิวรอล การประยุกต์ใช้เครื อข่ายนิวรอล กรณี ศึกษาของเครื อข่ายนิวรอล 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 ารและโซ่ อุปทาน
3 (3-0-9)
(Operations and Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิ ดเบื้ องต้นของการบริ ห ารจัดการการปฏิ บตั ิ การและโซ่ อุปทาน การวิเคราะห์ กระบวนการและการผลิ ต กระบวนการการ
ให้บริ การ กระบวนการโซ่ อุปทาน การบริ หารความต้องการและการพยากรณ์ การจัดการสิ นค้าคงคลังในโซ่ อุปทาน การวางแผนอุปสงค์และ
อุปทานให้สอดคล้อง ระบบการผลิตแบบลีน
Introduction to the concept of operations and supply chain management. Process and production analysis. Services processes.
Supply chain Processes. Demand Management and Forecasting. Inventory management in supply chain. Matching demand and supply planning.
Lean Manufacturing.
ISE 621

การวิเคราะห์ ระบบการผลิตสมัยใหม่
3 (3-0-9)
(Analysis of Modern Manufacturing Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การแบ่งประเภทของระบบการผลิต หลักการพัฒนาระบบการผลิตให้เป็ นระบบสมัยใหม่ การผลิตแบบเซลล์เดี่ ยว การผลิตแบบ
หลายเซลล์ เทคโนโลยีการจัดกลุ่ม ระบบการผลิตแบบยืดหยุน่ สายการประกอบด้วยมือ สายการผลิตแบบต่อเนื่อง
Classification of manufacturing systems. Development of modern manufacturing systems. Single manufacturing cell (SMC).
Cellular manufacturing. Group technology. Flexible manufacturing system. Manual assembly line. Transfer lines.
ISE 622

การบริหารคุณภาพเชิงวิศวกรรม
3 (3-0-9)
(Engineering Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การวิเคราะห์ความเห็นพ้องกันสาหรับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ การวิเคราะห์ระบบการวัด แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์ความสามารถ
ของกระบวนการ ซิ กซ์ ซิ กม่า การประกันคุณภาพ หลักการตรวจสอบและการปฏิบตั ิ การผลิตเพื่อเป็ นระดับโลก
Attribute agreement analysis. Measurement system analysis. Control chart. Process capability analysis. Six sigma. Quality
assurance. Inspection principle and practice. World class manufacturing.
ISE 623

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สาหรับการบริหารการผลิต
3 (3-0-9)
(Strategic Planning for Manufacturing Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ธุรกิจการผลิตและกลยุทธ์องค์กร วิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยใช้วิธีการเชิงวิเคราะห์ เชิงข้อมูล และ
เชิงพฤติกรรม โมเดลสาหรับการวางแผนโดยใช้คอมพิวเตอร์
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Manufacturing business and corporate strategy. Strategic planning methods. Analytical, informational and behavioral
characteristics of strategic planning systems. Computer-based planning models.
ISE 624

การบริหารโครงการทางเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
(Technology Project Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
กระบวนการจัดการโครงการ วิเคราะห์ สิ่งที่ ตอ้ งการศึกษา การวางแผนและออกแบบโครงการ การวางแผนเครื อข่าย เทคนิ คการ
รักษาสมดุลของทรัพยากร การคาดการณ์และการตัดสิ นใจเลือกผลิตภัณฑ์และกระบวนการ งบดุล การควบคุมและลาดับขั้นตอนโครงการ การ
วิเคราะห์ และการประเมิ นทางเทคนิ ค การปฏิ บ ัติ เศรษฐศาสตร์ และระบบการเงิ นของโครงการ การวิเคราะห์ หาตัวเลื อกตามลาดับขั้นสาหรั บ
ทางเลือกอื่นๆ ของโครงการ การจัดซื้ อและการทาสัญญา การดูแลโครงการ การทดสอบและการยอมรับ
Project management process. Demand analysis. Project planning and design. Network planning. Resource balancing techniques.
Product and process forecasting and evaluation. Capital budgeting. Project control and scheduling. Technical, operational, economic and
financial project analyses and appraisal. Analytical hierarchical choice methods for project alternatives. Procurement and contracting. Project
supervision, test and acceptance.
ISE 625

การบริหารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์ กร
3(3-0-9)
(Total Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
องค์ประกอบของการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร แนวคิด หลักการ และความสาคัญของการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร เทคนิ ค
และเครื่ องมือของการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร แนวทางในการดาเนิ นกิจกรรมการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร บทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
ในกิจกรรมการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร
Elements of Total Quality Management (TQM). Concepts, principles and importances of TQM. Techniques and tools of TQM.
Approaches to conduct TQM activities. Roles and duties of management in TQM activities.
ISE 626

การประกันคุณภาพขั้นสู ง
3 (3-0-9)
(Advanced Quality Assurance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับลูกค้าและการบ่งชี้ความต้องการของลูกค้า การแปรหน้าที่ดา้ นคุณภาพ การประกันคุณภาพ
สาหรับโรงงานใน งานด้านการตลาด งานออกแบบ งานผลิต และงานบริ การหลังการขาย การวางแผนคุณภาพและการตรวจติดตามด้านคุณภาพ
การประยุกต์หลักการและวิธีการทางสถิติกบั การประกันคุณภาพ
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.

35
ISE 627

การวางแผนและจัดตารางการผลิต
3 (3-0-9)
(Production Planning and Scheduling)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิ ดเบื้ องต้นการวางแผนและจัดตารางการผลิ ต แบบการผลิ ตและการบริ การ การวางแผนและจัดตารางการในการผลิต การ
วางแผนและจัดตารางในการบริ การ การจัดตารางการทางาน เทคนิ คการจัดลาดับและจัดตาราง ตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ วิธีการฮิวริ สติกส์และการ
แก้ปัญหา
Introduction to production planning and scheduling. Manufacturing and service models. Planning and scheduling in
manufacturing. Planning and scheduling in services. Workforce scheduling. Sequencing and scheduling techniques. Mathematical models.
Heursitics methods and solving.
ISE 630

การวิเคราะห์ และบริหารความเสี่ ยง
3 (3-0-9)
(Risk Analysis and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิดในการประเมินและจัดการกับความเสี่ ยงประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดาเนิ นธุ รกิจการผลิต การทาความเข้าใจกับธรรมชาติ
ของความเสี่ ยง วิธีการวัดความเสี่ ยง เครื่ องมื อและวิธีการที่ สามารถนามาใช้เพื่อการจัดการกับความเสี่ ยงประเภทต่างๆได้อย่างสอดคล้องกันกับ
นโยบายและกลยุทธ์ของกิจการ
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 : ไม่ มี
ขั้นตอนในการบริ หารการตลาดและการทาแผนการตลาดอันประกอบด้วยการวิเคราะห์ โอกาสทางการตลาดและสิ่ งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์การกาหนดตลาดเป้ าหมายและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การกาหนดวัตถุประสงค์และการวางแผนเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาด การทาแผนการตลาด การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา การกาหนดกลยุทธ์การตลาดในแต่ละสถานการณ์และในแต่ละกรณี ตวั อย่าง
Steps of marketing management and marketing plan including market chance analysis and relevant 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

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่ งขัน
3 (3-0-9)
(Human Resources Management for Competitiveness)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความเข้าใจในการเป็ นผูน้ า ทฤษฎีความเป็ นผูน้ า การฝึ กฝนความเป็ นผูน้ าในห้องเรี ยนในสภาวะต่างๆ เทคโนโลยีสาหรับการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลและสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ในองค์กร จุดแข็งและจุดอ่อนในการเป็ นผูน้ าโดยการศึกษาจากการประเมินและการตอบสนอง
Understanding of leadership. Leadership theories. Leadership practice in classroom under different circumstances. Technology
for human resources management and environmental affairs. Leadership strengths and weaknesses through peer evaluation and feedback.
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การบริหารการเงินสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
3 (3-0-9)
(Financial Management for Industrial and manufacturing Systems Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การพิจารณาตรวจสอบโมเดลทางเลือกทางการเงินต่างๆ ในการสร้างขอบข่ายสาหรับการเปลี่ยนแปลงทางการผลิต การพิจารณาผล
ของทางเลือกทางการเงิน การหาจานวนกิจกรรมทางการผลิต การจัดการต้นทุนกิจกรรมทางการผลิต การตรวจสอบและควบคุมต้นทุนการผลิต การ
วิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ให้ประโยชน์สูงสุ ดบนพื้นฐานของโมเดลทางเลือกทางการเงินที่หลากหลาย
Investigation of financial-option modeling framework for manufacturing transitions. Revision of financial-option results.
Quantification of manufacturing activities. Activity based costing. Investigation and control of production costs. Analysis of optimal business
strategies based on a variety of financial option models.
ISE 641

การออกแบบและวิเคราะห์ การทดลองทางวิศวกรรม
3 (3-0-9)
(Design and Anaysis of Engineering Experiments)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การออกแบบการทดลองเบื้ องต้น แนวคิดและหลักการขั้นพื้นฐานของการ
ออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม การนาการออกแบบการทดลองไปใช้กบั ปั ญหาทางวิศวกรรม วิธีการออกแบบการทดลองแบบต่างๆ
Test of hypothesis. Analysis of variance (ANOVA). Introduction to experimental design. Basic concept and principle of
engineering experimental design. Application of experimental design to engineering problems. Experimental design methods.
ISE 642

การวิเคราะห์ และการหาคาตอบทีเ่ หมาะสมสาหรับระบบการผลิต
3 (3-0-9)
(Optimization and Analysis for Manufacturing Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ของทฤษฎี การผลิตและการประยุกต์ใช้ทฤษฎี จากกรณี การโปรแกรมเชิ งเส้นตรง การโปรแกรมเชิ ง
จานวนเต็ม ตัวแบบโครงข่าย การโปรแกรมไม่เชิงเส้นตรง เมตาฮิวรี สติกส์ การตัดสิ นใจ การประยุกต์ใช้โปรแกรมในการช่วยการตัดสิ นใจ
Mathematical formulation of manufacturing theory and case-based application. Linear programming. Integer programming.
Network model. Nonlinear programming. Metaheuristics. Decision making. Applications of software to aid decision making.
ISE 643

การสร้ างโมเดลสาหรับตัดสิ นใจในการผลิต
3 (3-0-9)
(Manufacturing Decision Modeling)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การออกแบบและสร้างโมเดลสาหรับใช้เป็ นเครื่ องมื อในการตัดสิ นใจที่ เกี่ยวข้องในปั ญหาทางการผลิต โมเดลทางธุ รกิ จการผลิต
โมเดลการเงิน โมเดลการวิเคราะห์ การลงทุน โมเดลบัญชี ตน้ ทุ น โมเดลการตลาด โมเดลทางการบริ หารการผลิต โลจิ สติกส์ โมเดล โมเดลการ
ควบคุมสิ นค้าคงคลัง โมเดลการควบคุมคุณภาพ โมเดลการวางแผนการผลิต โมเดลการจัดการโครงการ
Designing and building a model as a tool for decision making in manufacturing problems. Business models. Financial models.
Investment analysis models. Cost accounting models. Marketing models. Operation management models. Logistics models. Inventory control
models. Quality control models. Production planning models. Project management models.
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การจาลองแบบปัญหาในระบบการผลิต
3 (3-0-9)
(Simulation Modeling in Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิธีการสร้างตัวแบบจาลอง และการประเมินทางเลือกที่เหมาะสมกับแบบปั ญหา การประยุกต์เทคนิ คการวิเคราะห์
ข้อมูลและเทคนิคการจาลองแบบปัญหาที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริ การ
Data analysis. Simulation modeling. Evaluation of alternative designs. Applications of data analysis and simulation modeling
techniques for manufacturing and service sectors.
ISE 646

การวิจัยการตลาด
3 (3-0-9)
(Marketing Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การวิจยั การตลาดและเทคนิ คการออกแบบงานวิจยั การกาหนดปั ญหาและความต้องการของข้อมูล การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การนาเสนอผลการวิจยั เพื่อช่ วยในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจในทางการตลาด วิธีการสุ่ มตัวอย่าง การออกแบบสารวจความคิดเห็ น การ
ประยุกต์เทคนิคการวิจยั ให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงและปั ญหาต่างๆ ทางด้านการตลาด
Marketing research and techniques to design a research. Problem definitions and information needs. Data collections. Data
analysis. Presenting research findings to solve and make decision in marketing. Sampling methods. Questionnaire design. Applying research
techniques to accommodate the market changes and problems.
ISE 650

การจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ ทยี่ งั่ ยืน
3 (3-0-9)
(Sustainable Production and Logistics Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการในโซ่ อุปทาน การประเมินวัฏจักรชีวิตโครงข่ายโลจิสติกส์ และการขนส่ งที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การบูรณาการการบริ หารจัดการผลิตและ
โลจิ สติกส์ ในโซ่ อุปทาน โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ เทคโนโลยีสะอาด การผลิตเพื่อ
สิ่ งแวดล้อมในอุตสาหกรรม การพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม และสังคมไปพร้อมๆ กัน การประยุกต์หลักการความยัง่ ยืนเพื่อการปรับปรุ ง
ในกระบวนการและการวางแผน การพิจารณายุทธศาสตร์และตวามเสี่ ยง การตัดสิ นใจที่มีหลายเกณฑ์ และหลายวัตถุประสงค์
Carbon footprint of product and process in supply chain. Life cycle assessment. Logistics network and green transportation.
Integration of production management and logistics in supply chain. Reverse logistics. Green and clean technology. Green productivity in
industry. Simultaneous consideration of economic, environmental and social perspectives. Application of sustainability concept in process
improvement and planning. Strategic and risk considerations. Multiple criteria and mutiple objectives decision making.
ISE 651

การจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-9)
(Logistics Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้และเครื่ องมือต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ องค์ประกอบของโลจิสติกส์ การวางแผนและการปฏิบตั ิงานของโลจิสติกส์
การไหลของวัสดุและสารสนเทศทางโลจิสติกส์ ต้นทุนของ
โลจิสติกส์
Knowledge and tools in logistics management. Components of logistics. Planning and implementing logistics. Material flow and
logistics information flow. Costs of logistics.
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การออกแบบและบริหารคลังสิ นค้ า
3 (3-0-9)
(Warehouse Design and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การวางแผนและบริ หารการดาเนิ นงานคลังสิ นค้า การทางานและทรั พยากรของคลังสิ นค้า การดาเนิ นงานคลังสิ นค้า การเลื อก
สถานที่ การออกแบบ ต้นทุน พื้นที่ และการวางผังของคลังสิ นค้า ระบบการจัดวางและการจัดเก็บสิ นค้า การเลือกและการเติมสิ นค้าในคลังสิ นค้า
การบรรจุภณ
ั ฑ์ ระบบการบริ หารคลังสิ นค้า
Planning and managing warehouse operations. Warehouse functions and resources. Warehouse operations. Site selection.
Warehouse design, costs, space and layout planning. Stock locator and storage systems. Order picking and replenishment in warehouse.
Packaging. Warehouse management systems.
ISE 660

การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
(Computer in Industrial Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างผูใ้ ช้และคอมพิวเตอร์ การควบคุมและ
การเก็บข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและการจัดการกับข้อมูล การทาเหมื องข้อมูลและการวิเคราะห์ การติ ดต่อของข้อมูลและสถาปั ตยกรรม
เครื อข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับระบบการผลิตและการบริ หาร ระบบปั ญญาประดิษฐ์ และระบบเชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุ งผลผลิตและควบคุม
คุณภาพ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ ต่อ องค์กร บุคคลและสังคม
Introduction to computer architectures, hardware, software and user interface. Computer supervisory control and data acquisition.
Data and data management. Data mining and analysis. Data communication and network architecture. Information technology for manufacturing
system and management. Artificial intelligent and expert systems to improve productivity and quality control. Impact of computer technology on
organization, individuals and society.
ISE 661

การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในการผลิต
3 (3-0-9)
(Computer-Aided Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
สถาปั ตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบและคอมพิวเตอร์ ช่วยในการผลิต ฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ช่วยในการ
ออกแบบและคอมพิวเตอร์ ช่วยในการผลิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบและคอมพิวเตอร์ ช่วยในการผลิต การ
คานวณคุณสมบัติทางเรขาคณิ ตและมวล แบบจาลองและการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
Architecture of computer-aided design (CAD) and computer-aided manufacturing (CAM) systems. CAD/CAM database.
CAD/CAM data exchange. Geometrical and mass property calculations. Finite element model and analysis.
ISE 690

ระเบียบวิธีการวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การตั้งโจทย์งานวิจยั การเขียนข้อเสนอโครงการ กระบวนการทาวิจยั การวางแผนและการประเมินงานวิจยั การวิเคราะห์และการ
ตีความข้อมูล การนาเสนอผลงานวิจยั
Research problems identification. Research proposal writing. Research procedure. Research plan and assessment. Data analysis
and interpretation. Research presentation.
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วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
(Thesis)
การวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการหรื อในภาคสนามภายใต้การดูแลจากคณาจารย์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและได้รับการอนุมตั ิ การเขียนและการ
นาเสนอวิทยานิพนธ์
Research in laboratory or field project under the supervision of a faculty member in the related and approved topics. Thesis
writing and presentation.
ISE 692

การค้ นคว้ าอิสระ
6 หน่ วยกิต
(Independent Study)
การวิจยั เชิงอุตสาหกรรมภายใต้การดูแลจากคณาจารย์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและได้รับการอนุมตั ิการเขียนและการนาเสนอรายงานการ
วิจยั เชิงอุตสาหกรรม
Industrial research under the supervision of a faculty member in the related and approved topics. Industrial research report writing
and presentation.
ISE 693

สั มมนาการวิจัย 1
1 (1-0-3)
(Research Seminar I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
จรรยาบรรณของการวิจัย การอ่านอย่างมี วิจารณญาณและการทบทวนวรรณกรรม การอ้างอิ งที่ มาของข้อมูล การนาเสนอและ
อภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต ทักษะการนาเสนอและการอภิปรายงาน
Research ethics. Critical reading and literature review. Citation. Presentation and discussion of the selected topics in Industrial
and Manufacturing Systems Engineering. Presentation and discussion skills.
ISE 694

สั มมนาการวิจัย 2
1 (1-0-3)
(Research Seminar II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต การวิเคราะห์และอภิปรายข้อมูล การนาเสนอ
ความคืบหน้าของงานค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ การเขียนเชิงเทคนิคสาหรับการตีพิมพ์ การเขียนวิทยานิพนธ์
Presentation and discussion of the selected topics in Industrial and Manufacturing Systems Engineering. Analyzing and
discussing data. Presentation on the progress of independent study and thesis research. Technical writing for publication. Thesis writing.
ISE 695

สั มมนาการวิจัย 3
1 (1-0-3)
(Research Seminar III)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การนาเสนอความคืบหน้าของงานค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ การนาเสนอผลงานวิจยั แบบมืออาชีพ การคัดเลือกวารสารสาหรับ
ตีพิมพ์ผลงาน การเขียนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีการตรวจประเมิน
Presentation on the progress of independent study and thesis research. Professional research presentation. Journal selection for
publication. Writing a research paper for publication in the peer-reviewed journal.

