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สารบญั 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป   หน้า 
              1. ชื่อหลักสูตร  1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา        1 
 3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร     1 
 4. จํานวนหน่วยกิต         1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร        1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน    2 
 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา     2 
 9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง      2
     และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน       3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณา   3 

           ในการวางแผนหลักสูตร            
 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ   3
      ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน       
 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน   3 
หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     4 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง        4 
 3. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง        5 
หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 1. ระบบการจัดการศึกษา           6 
 2. การดําเนินการหลักสูตร           6 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน          8 
 4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม        26 
 5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย        26 
หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล           
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา        28 

       2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน        28 
       3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้     35 
           จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)        
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 3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร        49 
หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่         50 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์        50 
หมวดที ่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1. การกํากับมาตรฐาน          51 
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 4. อาจารย์            51 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน       51 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   52 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)      53 
หมวดที ่8. การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน        55 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม         55 
 3. การประเมินผลการดําเนินงานรายละเอียดหลักสูตร       55 
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(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ   57  
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559         

(ข) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน      85
ความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับประกาศ ณ. วันท่ี 20 ก.พ. 2552  
ฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ. วันท่ี 28 ต.ค. 2553 และฉบับท่ี 3 ประกาศ ณ. วันท่ี 3 มิ.ย. 2556)  

(ค) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน      91
ภาษาอังกฤษสําหรับการรับศึกษาระดับปริญญาเอก (ประกาศ ณ วันท่ี 18 ส.ค. 2559)   

(ง) คําอธิบายรายวิชา  93                           
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน                                              116 
(ฉ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร                                                                        120 
(ช) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร                                                          125 
(ซ) บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   127     
(ฌ) ผลการวิเคราะห์การดําเนินการหลักสูตร  149 
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 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ     คณะวิศวกรรมศาสตร   
ภาควิชา    วิศวกรรมอุตสาหการ 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

1. ช่ือหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Engineering Program in Industrial Engineering 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
      (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Engineering (Industrial Engineering) 
ชื่อยอ   (ภาษาไทย)  วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
      (ภาษาอังกฤษ) D.Eng. (Industrial Engineering)  
 

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถามี) 
ไมมี 
 

4. จํานวนหนวยกิต 
  แบบ 1   - สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท   48 หนวยกิต 
  แบบ 2   - สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท   48 หนวยกิต 
                     - สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี   72 หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาเอก 
 5.2 ภาษาท่ีใช 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศึกษา 
  รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เปนหลักสูตรของสถาบันฯโดยเฉพาะ 
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2560 
  เม่ือวันท่ี 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560  
  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 
  เม่ือวันท่ี 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในป
การศึกษา 2562 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
1) อาจารยในสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน  
2) นักวิจัยและพัฒนา ผูเชี่ยวชาญในหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) , 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

1. รศ.ดร.ฤดี มาสุจันท 
(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 
3-1022-01994-06-8 
 

- Ph.D. (Industrial Engineering), 2545 
- M.Sc. (Industrial Engineering), 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม), 2538 

- Clemson University, USA 
- Clemson University, USA 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2. รศ.ดร.กรรณชัย กัลยาศิริ 
(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
3-9099-00681-99-8 
 

- Ph.D. (Industrial Engineering), 2546 
 
- M.Eng. (Industrial Engineering), 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2536 

- Oregon State University, 
USA  
- Lehigh University, USA 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

3. ผศ.ดร.อุดม จันทรจรัสสุข 
(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 
3-1009-01795-00-7 

- Ph.D. (Industrial  Engineering), 2552 
- M.Eng. (Industrial  Engineering), 2548 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2539 

- Lehigh University, USA 
- Lehigh University, USA 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 ในสถานท่ีตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ดวยสถานการณทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปจจุบัน การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป 2558 การผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถทางดานวิศวกรรมและการจัดการการผลิต
เปนสิ่งสําคัญมาก เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมมุงเนนไปท่ีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล
และยั่งยืน องคกรธุรกิจท้ังในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคา
และบริการใหไดมาตรฐานตามหลักสากล สามารถผลิตสินคาและบริการท่ีดีมีคุณภาพดวยตนทุนท่ีต่ํา ลดการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติ อีกท้ังยังสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดระดับประเทศได 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในปจจุบันประเทศไทยไดกาวสูสังคมยุคใหมเปนสังคมยุคโลกาภิวัตนซ่ึงไรพรมแดน ทําใหวัฒนธรรม

อันดีงามของไทยเริ่มเลือนหายไปและถูกแทนท่ีดวยวัฒนธรรมตางชาติมากข้ึน จึงจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการศึกษาเพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีใหแกดุษฎีบัณฑิตในการรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของชนชาวไทย และสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ ได 
 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
  ดวยสภาพเศรษฐกิจและสังคมยุคใหมในปจจุบัน ท่ีเต็มไปดวยการแขงขันทางดานธุรกิจท้ังในและ
ตางประเทศ อีกท้ังปญหาดานวัฒนธรรมอันดีงามของชนชาติไทยท่ีนับวันจะเลือนหายไปทุกที จึงทําให
หลักสูตรการเรียนการสอนควรจะเปนหลักสูตรในเชิงรุก สามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความพรอมท้ังความรูใน
ดานวิศวกรรม และดานบริหาร อีกท้ังยังเปนผูท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
หลักสูตรการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับพันธกิจของสถาบัน ท่ีมุงเนนไปท่ีการผลิตดุษฎีบัณฑิต

ท่ีมีความรู ความสามารถ เพียบพรอมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือรับใชสังคม ประเทศชาติ และทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชนชาติไทยไวใหดํารงสืบตอไป 

 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชาท่ีเปด

สอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)   
13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
         ไมมี 
13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  
         ไมมี 
13.3  การบริหารจัดการ  

               ดําเนินการโดยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะวิศวกรรมศาสตร 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 

การศึกษาและการวิจัยทางดานวิศวกรรมอุตสาหการเปนรากฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 

1.2 ความสําคัญ 
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปจจุบัน จําเปนตองอาศัยผูท่ีมีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยี

สมัยใหม เพ่ือชวยในการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุม
คุณภาพ ตลอดจนการบริหารงานอุตสาหกรรม รวมท้ังผูท่ีมีความรู ความสามารถในการประยุกตความรู
ทางดานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร เพ่ือใชควบคุมการทํางานของเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิต
อัตโนมัติ เพ่ือใหสามารถผลิตผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตามขอกําหนดและสามารถแขงขันไดในเชิงธุรกิจ หรืออาจ
กลาวไดวาอุตสาหกรรมสมัยใหมจําเปนตองมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในดานวิศวกรรมอุตสาหการ 
เพ่ือรองรับการพัฒนาของระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีทันสมัย  

ดังนั้นสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศให
ทันสมัยจึงไดดําเนินการจัดการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
โดยมีวิสัยทัศนท่ีมุงเปนสาขาวิชาท่ีมีชื่อเสียง เปนท่ียอมรับระดับชาติ  และระดับนานาชาติทางดานการศึกษา
และการวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีปณิธานท่ีมุงม่ันใหการศึกษาและสนับสนุนการวิจัยระดับสูง 
เพ่ือถายทอดองคความรูสูนักศึกษาและสังคมอยางมีประสิทธิภาพ มีพันธกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันท่ี
กําหนดไว ในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.3 วัตถุประสงค 
-   ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถดานการวิจัย และมีศักยภาพ 
 -   ฝกหัดและอบรมดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูมีวินัย มีความคิด มีการทํางานอยางเปนระบบ และ

เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ี 
สกอ. กําหนด และสอดคลองกับ
ความตองการบุคลากรของธุรกิจ
อุตสาหกรรมตางๆท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

- พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสากล 

- ประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

- เชิญผูเชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและเอกชน
มามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 

- ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูประกอบการใน
การใชดุษฎีบัณฑิต 

- สัดสวนการไดงานของดุษฎี 
บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยสีมัยใหม 

- พัฒนาหลักสูตรใหมีความยืดหยุน
สอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

- ความพึงพอใจของผูประ -
กอบการท่ีมีตอดุษฎีบัณฑิต
ในดานทักษะ ความรู และ
ความสามารถในการทํางาน
รวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการใหมี
ประสบการณเพ่ิมข้ึน ดวย 
การนําความรูเชิงทฤษฎีไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรใหทํางานบริการเชิง
วิชาการใหแกองคกรธุรกิจภายนอก 

- อัตราสวนงานบริการเชิง
วิชาการใหแกองคกรธุรกิจ
ภายนอกตอบุคลากร 1 คน 

 

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานการวิจัย สามารถตีพิมพผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับชาติ

หรือนานาชาติได และมีความรูความสามารถดานวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึง 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาหและ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน โดยใหกําหนด

ระยะเวลาตามสัดสวนเทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาปกติ 

  ขอกําหนดตางๆไปเปนตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอน) 
 ไมมี  
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
 ไมมี 

 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ วนัจันทร – วันศุกร เวลา 17.30 – 20.30 น. 
           วันเสาร เวลา 9.00 – 12.00 น., 13.00 – 16.00 น.  

ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรติ
นิยม ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามขอบังคับของสถาบันฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
(ภาคผนวก ก)   
 จะตองสอบผานความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกท่ีเปนท่ียอมรับตามเกณฑ ตามประกาศ
สถาบันฯ เรื่องเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับการรับศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคผนวก ค) 
 มีคุณสมบัติเพ่ิมเติม 

 แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50 จาก
   ระบบ 4.00 หรือเทียบเทา  
 แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม จากระบบ 4.00 หรือเทียบเทา 
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

- ความรูดานคณิตศาสตร/สถิติวิศวกรรมไมเพียงพอ 
- การปรับตัวจากการเรียนในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท 
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาใหขอ 2.3 
- ใหนักศึกษาเขาฟงบรรยายในบางรายวิชาระดับปริญญาตรีเพ่ือใหนักศึกษามีพ้ืนฐานท่ีดีข้ึน 
- การจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการลงทะเบียน การเลือกอาจารยท่ีปรึกษา 
- การจัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือทําหนาท่ีสอดสองดูแล ตักเตือน ใหคําแนะนําแกนักศึกษา  
  และใหเนนย้ําในกรณีท่ีนักศึกษามีปญหาตามขางตนเปนกรณีพิเศษ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

      แบบ 1.1 (ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

 

ช้ันป จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปท่ี 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปท่ี 3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 5 5 

   
      แบบ 2.1 (ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

ช้ันป จํานวนนักศึกษาในปการศกึษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปท่ี 2 - 10 10 10 10 
ชั้นปท่ี 3 - - 10 10 10 
รวม 10 20 30 30 30 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 10 10 

 
       แบบ 2.2  (ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)  

ช้ันป จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปท่ี 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปท่ี 3 - - 5 5 5 
ชั้นปท่ี 4 - - - 5 5 
รวม 5 10 15 20 20 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
ปงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

งบบุคลากร 1,695,000 3,390,000 5,085,000 5,085,000 5,085,000 
งบลงทุน 90,000 180,000 270,000 270,000 270,000 
งบดําเนินการ 15,000 30,000 45,000 45,000 45,000 
รวม 1,800,000 3,600,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 

ประมาณคาใชจายตอคนในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ เฉลี่ย  120,000 บาท/คน/ ป  
2.7 ระบบการศึกษา  

  แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามหาวิทยาลัย (ถามี) 

 เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา

 ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 แบบ 1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหมท้ังนี้อาจมี
การกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึน โดยไมนับหนวยกิต  

   แบบ 1.1  (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)  48 หนวยกิต 
แบบ 2 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม 

   แบบ 2.1  (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)  48 หนวยกิต 
   แบบ 2.2  (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี)    72 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

แบบ 1.1  (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)   48 หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ      48 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)         3 หนวยกิต 

แบบ 2.1  (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)   48 หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ      36 หนวยกิต  

ข.  หมวดวิชาบังคับ         6 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือก         6 หนวยกิต  

ง. หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)         3 หนวยกิต  
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 แบบ 2.2 (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)   72 หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ      48 หนวยกิต  

ข.  หมวดวิชาบังคับ         9 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือก       15 หนวยกิต  

ง. หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)         3 หนวยกิต  
3.1.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

 แบบ 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตองศึกษารวม 48 หนวยกิต 
               หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 01218020 วิทยานิพนธปริญญาเอก  48 (0-144-0) 
 DOCTORAL THESIS  

 แบบ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตองศึกษารวม 36 หนวยกิต 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 01218021 วิทยานิพนธปริญญาเอก 36 (0-108-0) 
 DOCTORAL THESIS  

 แบบ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตองศึกษารวม 48 หนวยกิต 
      หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 01218022 วิทยานิพนธปริญญาเอก  48 (0-144-0) 
 DOCTORAL THESIS  

ข. หมวดวิชาสัมมนา  3  หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 
     หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01218200 สัมมนาปริญญาเอก 1 1 (0-2-0) 
    DOCTORAL SEMINAR 1 

01218201 สัมมนาปริญญาเอก 2 1 (0-2-0) 
    DOCTORAL SEMINAR 2 

01218202 สัมมนาปริญญาเอก 3 1 (0-2-0) 
    DOCTORAL SEMINAR 3 
ค. หมวดวิชาบังคับ    

แบบ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 6 หนวยกิต 
แบบ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 9 หนวยกิต  

     หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
01218301 สถิติคณิตศาสตร 3 (3-0-6) 

    MATHEMATICAL STATISTICS 
01218302 กําหนดการเชิงเสนและการจําลองโครงขายงาน 3 (3-0-6) 

    LINEAR PROGRAMMING AND NETWORK FLOW MODELING 
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01218303 แบบจําลองสโตแคสติก 3 (3-0-6) 
    STOCHASTIC MODELS 

01218304 ไฟไนทเอลิเมนท 3 (3-0-6) 
    FINITE ELEMENT 

01218305 อุณหพลศาสตรของวัสดุ 3 (3-0-6) 
    THERMODYNAMICS OF MATERIALS 

01218306 เมทริกซ เวคเตอร และการแปลงระบบพิกัด 3 (3-0-6) 
    MATRIX, VECTOR, AND COORDINATE TRANSFORMATION 

01218307 กําหนดการเชิงคณิตศาสตรและการหาคาเหมาะสมท่ีสุด 3 (3-0-6) 
    MATHEMATICAL PROGRAMMING AND OPTIMIZATION 

01218308 ระเบียบวิธีวิจัย  3 (3-0-6) 
    RESEARCH METHODOLOGY 

 
ง. หมวดวิชาเลือก 

แบบ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   6  หนวยกิต 
แบบ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 15   หนวยกิต 

 
กลุมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยดําเนินงาน (Industrial Engineering and Operations 
Research)  

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
01218500 การจัดการโซอุปทาน 3 (3-0-6) 

    SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
01218501 การวางแผนและจัดตารางการผลิตข้ันสูง 3 (3-0-6) 

    ADVANCED PRODUCTION PLANNING AND SCHEDULING 
01218502 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 3 (3-0-6) 

    INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING 
01218503 ระบบการผลิตและการจัดการ 3 (3-0-6) 

    PRODUCTION SYSTEMS AND MANAGEMENT 
01218504 การจัดการคุณภาพข้ันสูง 3 (3-0-6) 

    ADVANCED QUALITY MANAGEMENT 
01218505 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 (3-0-6) 

    DECISION SUPPORT SYSTEMS 
01218506 ปญญาประดิษฐทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 (3-0-6) 

    ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INDUSTRIAL ENGINEERING 
01218507 การจําลองเหตุการณแบบไมตอเนื่อง 3 (3-0-6) 

    DISCRETE EVENT SIMULATION 
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01218508 การหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดแบบหลายเกณฑ 3 (3-0-6) 
    MULTICRITERIA OPTIMIZATION 

01218509 กําหนดการโครงขายงาน 3 (3-0-6) 
    NETWORK FLOW PROGRAMMING 

01218510 กําหนดการพลวัต 3 (3-0-6) 
    DYNAMIC PROGRAMMING 

01218511 กําหนดการสโตแคสติก 3 (3-0-6) 
    STOCHASTIC PROGRAMMING 

01218512 กําหนดการจํานวนเต็ม 3 (3-0-6) 
    INTEGER PROGRAMMING 

01218513 กําหนดการไมเชิงเสน 3 (3-0-6) 
    NONLINEAR PROGRAMMING 

01218514 เมตาฮิวริสติกส  3 (3-0-6) 
    METAHEURISTICS 

01218515 รูปแบบและการวิเคราะหตัวแปรพหุ 3 (3-0-6) 
    MULTIVARIATE MODEL AND ANALYSIS 

01218516 รูปแบบและการวิเคราะหอนุกรมเวลา 3 (3-0-6) 
    TIME SERIES MODELING AND ANALYSIS 

01218517 การออกแบบและการวิเคราะหการทดลองข้ันสูง 3 (3-0-6) 
    ADVANCED DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS 

01218518 วิศวกรรมความเชื่อถือได 3 (3-0-6) 
    RELIABILITY ENGINEERING 

01218519 ปจจัยมนุษยในงานวิศวกรรมและการออกแบบทางการยศาสตร 3 (3-0-6) 
    HUMAN FACTORS IN ENGINEERING AND ERGONOMICS DESIGN 

01218520 การยศาสตรในการออกแบบสถานท่ีทํางาน 3 (3-0-6) 
    ERGONOMICS IN WORKPLACE DESIGN 

01218521 การออกแบบการวิจัยปจจัยมนุษย 3 (3-0-6) 
    HUMAN FACTORS RESEARCH DESIGN 

01218522 ปจจัยมนุษยในการออกแบบระบบ 3 (3-0-6) 
    HUMAN FACTORS IN SYSTEMS DESIGN 

01218523 วิศวกรรมการเรียนรู 3 (3-0-6) 
    COGNITIVE ENGINEERING 

01218524 การยศาสตรกายภาพ 3 (3-0-6) 
    PHYSICAL ERGONOMICS 

01218525 ความปลอดภัยระบบข้ันสูง  3 (3-0-6) 
    ADVANCED SYSTEM SAFETY 
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01218526 วิศวกรรมความปลอดภัยข้ันสูงและการจัดการความเสี่ยง 3 (3-0-6) 
   ADVANCED SAFETY ENGINEERING AND RISK MANAGEMENT 
01218527 เรื่องคัดสรรดานวิศวกรรมอุตสาหการ 3 (3-0-6) 
   SELECTED TOPICS IN INDUSTRIAL ENGINEERING 
01218528 เรื่องคัดสรรดานการวิจัยดําเนินงาน 3 (3-0-6) 
   SELECTED TOPICS IN OPERATIONS RESEARCH 
01218529 เรื่องคัดสรรดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3 (3-0-6) 
   SELECTED TOPICS IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
01218530 เรื่องคัดสรรดานปจจัยมนุษย 3 (3-0-6) 
   SELECTED TOPICS IN HUMAN FACTORS 
01218531 เรื่องคัดสรรดานวิศวกรรมคุณภาพ 3 (3-0-6) 
   SELECTED TOPICS IN QUALITY ENGINEERING 

 
 กลุมวิชาวิศวกรรมการผลิต (Manufacturing Engineering) 

01218540 โลหะวิทยากายภาพข้ันสูง 1      3 (3-0-6) 
 ADVANCED PHYSICAL METALLURGY 1 
01218541 โลหะวิทยากายภาพข้ันสูง 2      3 (3-0-6) 
 ADVANCED PHYSICAL METALLURGY 2 
01218542 การประสานวัสดุข้ันสูง     3 (3-0-6) 
 ADVANCED JOINING OF MATERIALS 
01218543 กระบวนการแปรรูปพลาสติกข้ันสูง    3 (3-0-6) 
 ADVANCED PLASTIC PROCESSING 
01218544 วิธีการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุข้ันสูง   3 (3-0-6)  
 ADVANCED MATERIALS CHARACTERIZATION TECHNIQUES 
01218545 ระบบการผลิต      3 (3-0-6) 
 MANUFACTURING SYSTEMS 
01218546 ปรากฏการณการถายเท     3 (3-0-6) 
 TRANSPORT PHENOMENA 
01218547 วัสดุพลาสติก      3 (3-0-6) 
 PLASTIC MATERIALS 
01218548 การถายเทความรอน     3 (3-0-6) 
 HEAT TRANSFER 
01218549 การออกแบบสําหรับการผลิตและการประกอบ  3 (3-0-6) 
 DESIGN FOR MANUFACTURING AND ASSEMBLY 
01218550 การควบคุมแบบดิจิตอล     3 (3-0-6) 
 DIGITAL CONTROL 
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01218551 หุนยนตอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 
 INDUSTRIAL ROBOTICS 
01218552 ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติข้ันสูง    3 (3-0-6) 
 ADVANCED INDUSTRIAL AUTOMATION 
01218553 การหลอโลหะข้ันสูง     3 (3-0-6) 
 ADVANCED METAL CASTING 
01218554 โครงสรางและสมบัติทางกลของวัสดุ     3 (3-0-6) 
 STRUCTURE AND MACHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS 
01218555 การกัดกรอนและการออกซิเดชัน    3 (3-0-6) 
 CORROSION AND OXIDATION 
01218556 ความลาของวัสดุ      3 (3-0-6) 
 FATIGUE OF MATERIALS 
01218557 การคืบของวัสดุ      3 (3-0-6) 
 CREEP OF MATERIALS 
01218558 กระบวนการผลิตข้ันสูง     3 (3-0-6) 
 ADVANCED MANUFACTURING PROCESSES 
01218559 วัสดุนาโนและการประยุกตใชงาน    3 (3-0-6) 
 NANOMATERIALS AND THEIR APPLICATIONS 
01218560 ทฤษฎีกระบวนการทางพลาสติก    3 (3-0-6) 

 PLASTIC PROCESSING THEORY 
 01218561 การออกแบบชิ้นงานพลาสติก    3 (3-0-6) 
 PLASTIC PART DESIGN 
 01218562 การออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติก    3 (3-0-6) 
 PLASTIC INJECTION MOLD DESIGN 
 01218563 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและวิศวกรรมสําหรับ  3 (3-0-6) 

  การข้ึนรูปดวยการฉีดพลาสติก 
 COMPUTER AIDED DESIGN AND ENGINEERING FOR   

 PLASTIC INJECTION MOLDING 
 01218564 การอัดรีดโพลิเมอรข้ันสูง     3 (3-0-6) 
 ADVANCED POLYMER EXTRUSION 
 01218565 การสรางตนแบบรวดเร็ว     3 (3-0-6) 

  RAPID PROTOTYPING 
01218566 เรื่องคัดสรรดานวิศวกรรมวัสดุ    3 (3-0-6) 
 SELECTED TOPICS IN MATERIALS ENGINEERING 
01218567 เรื่องคัดสรรดานวิศวกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 
 SELECTED TOPICS IN MANUFACTURING ENGINEERING 
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01218568 เรื่องคัดสรรดานหุนยนต     3 (3-0-6) 
 SELECTED TOPICS IN ROBOTICS 
 01218569 เรื่องคัดสรรดานวิศวกรรมพลังงาน    3 (3-0-6) 

 SELECTED TOPICS IN ENERGY ENGINEERING 
 

จ. หมวดการทดสอบความรอบรู  
 99011081 ปกปองวิทยานิพนธปริญญาเอก  
 DOCTORAL THESIS DEFENSE  
 99011082  การสอบวัดคุณสมบัติ  
 QUALIFYING EXAMINATION  
 99011084  การผานเกณฑภาษาอังกฤษ  
 ENGLISH LANGUAGE QUALIFICATION 

 ความหมายของรหัสประจํารายวิชา   

   รหัสวิชาท่ีใช กําหนดใหเปนตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก  
        รหัสตัวท่ี 1,2 ไดแกเลข 01 หมายถึง   คณะวิศวกรรมศาสตร  
         รหัสตัวท่ี 3,4      ไดแกเลข 21 หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
         รหัสตัวท่ี 5 ไดแกเลข        8    หมายถึง      ระดับบัณฑิตศึกษา 
         รหัสตัวท่ี 6,7,8     หมายถึง  ลําดับท่ีของรายวิชา  
  
 ความหมายของรหัสประจําการสอบระดับบัณฑิตศึกษา   

   รหัสวิชาท่ีใช กําหนดใหเปนตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก  
         รหัสตัวท่ี 1,2 ไดแกเลข 99 หมายถึง   รหัสประจําการสอบระดับบัณฑิตศึกษา     
         รหัสตัวท่ี 3,4      ไดแกเลข 01 หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร 
         รหัสตัวท่ี 5,6      ไดแกเลข 21 หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
         รหัสตัวท่ี 7 ไดแกเลข        8    หมายถึง      ระดับบัณฑิตศึกษา 
         รหัสตัวท่ี 8     หมายถึง  การสอบ 

1 วิทยานิพนธ 
2 การสอบวัดคุณสมบัติ 
3 การสอบประมวลความรู 
4 การผานเกณฑภาษาอังกฤษ  
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
 

 แบบ 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218020 วิทยานิพนธปริญญาเอก    
DOCTORAL THESIS  

8 (0-24-0) 

01218200 สัมมนาปริญญาเอก 1 (ไมนับหนวยกิต) 
DOCTORAL SEMINAR 1 

1 (0-2-0) 

รวม 8 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218020 วิทยานิพนธปริญญาเอก    
DOCTORAL THESIS  

8 (0-24-0) 

รวม 8 
  

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218020 วิทยานิพนธปริญญาเอก     
DOCTORAL THESIS  

8 (0-24-0) 

01218201 สัมมนาปริญญาเอก 2 (ไมนับหนวยกิต) 
DOCTORAL SEMINAR 2 

1 (0-2-0) 

99011082  การสอบวัดคุณสมบัติ  
QUALIFYING EXAMINATION 

 

รวม 8 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218020 วิทยานิพนธปริญญาเอก    
DOCTORAL THESIS  

8 (0-24-0) 

รวม 8 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218020 วิทยานิพนธปริญญาเอก   
DOCTORAL THESIS  

8 (0-24-0) 

01218202 สัมมนาปริญญาเอก 3 (ไมนับหนวยกิต) 
DOCTORAL SEMINAR 3 

1 (0-2-0) 

รวม 8 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218020 วิทยานิพนธปริญญาเอก   
DOCTORAL THESIS  

8 (0-24-0) 

รวม 8 

  รวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

 แบบ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218021 วิทยานิพนธปริญญาเอก  
DOCTORAL THESIS  

6 (0-18-0) 

01218200 สัมมนาปริญญาเอก 1 (ไมนับหนวยกิต) 
DOCTORAL SEMINAR 1 

1 (0-2-0) 

01218308 ระเบียบวิธีวิจัย 
RESEARCH METHODOLOGY 

3 (3-0-6) 

01218xxx หมวดวิชาเลือก 
ELECTIVE COURSE 

3 (3-0-6) 

       รวม 12 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218021 วิทยานิพนธปริญญาเอก  
DOCTORAL THESIS  

6 (0-18-0) 

012183xx 
 

หมวดวิชาบังคับ 
COMPULSORY COURSE 3 (3-0-6) 

01218xxx หมวดวิชาเลือก 
ELECTIVE COURSE 

3 (3-0-6) 

       รวม 12 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218021 วิทยานิพนธปริญญาเอก  
DOCTORAL THESIS  

6 (0-18-0) 

01218201 สัมมนาปริญญาเอก 2 (ไมนับหนวยกิต) 
DOCTORAL SEMINAR 2 

1 (0-2-0) 

99011082  การสอบวัดคุณสมบัติ  
QUALIFYING EXAMINATION 

 

       รวม 6 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218021 วิทยานิพนธปริญญาเอก  
DOCTORAL THESIS  

6 (0-18-0) 

       รวม 6 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218021 วิทยานิพนธปริญญาเอก  
DOCTORAL THESIS  

6 (0-18-0) 

01218202 สัมมนาปริญญาเอก 3 (ไมนับหนวยกิต) 
DOCTORAL SEMINAR 3 

1 (0-2-0) 

       รวม 6 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218021 วิทยานิพนธปริญญาเอก  
DOCTORAL THESIS  

6 (0-18-0) 

       รวม 6 

  รวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต  
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

 แบบ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218022 วิทยานิพนธปริญญาเอก  
DOCTORAL THESIS  

6 (0-18-0) 

01218308 ระเบียบวิธีวิจัย 
RESEARCH METHODOLOGY 

3 (3-0-6) 

012183xx หมวดวิชาบังคับ 
COMPULSORY COURSE 

3 (3-0-6) 

       รวม 12 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218022 วิทยานิพนธปริญญาเอก  
DOCTORAL THESIS  

6 (0-18-0) 

012183xx หมวดวิชาบังคับ 
COMPULSORY COURSE 

3 (3-0-6) 

01218xxx หมวดวิชาเลือก 
ELECTIVE COURSE 

3 (3-0-6) 

       รวม 12 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218022 วิทยานิพนธปริญญาเอก  
DOCTORAL THESIS  

6 (0-18-0) 

01218200 สัมมนาปริญญาเอก 1 (ไมนับหนวยกิต) 
DOCTORAL SEMINAR 1 

1 (0-2-0) 

01218xxx หมวดวิชาเลือก 
ELECTIVE COURSE 

3 (3-0-6) 

01218xxx หมวดวิชาเลือก 
ELECTIVE COURSE 

3 (3-0-6) 

99011082  การสอบวัดคุณสมบัติ  
QUALIFYING EXAMINATION 

 

       รวม 12 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218022 วิทยานิพนธปริญญาเอก 
DOCTORAL THESIS  

6 (0-18-0) 

01218xxx หมวดวิชาเลือก 
ELECTIVE COURSE 

3 (3-0-6) 

01218xxx หมวดวิชาเลือก 
ELECTIVE COURSE 

3 (3-0-6) 

       รวม 12 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218022 วิทยานิพนธปริญญาเอก  
DOCTORAL THESIS  

6 (0-18-0) 

01218201 สัมมนาปริญญาเอก 2 (ไมนับหนวยกิต) 
DOCTORAL SEMINAR 2 

1 (0-2-0) 

       รวม 6 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218022 วิทยานิพนธปริญญาเอก  
DOCTORAL THESIS  

6 (0-18-0) 

       รวม 6 
   

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218022 วิทยานิพนธปริญญาเอก  
DOCTORAL THESIS  

6 (0-18-0) 

01218202 สัมมนาปริญญาเอก 3 (ไมนับหนวยกิต) 
DOCTORAL SEMINAR 3 

1 (0-2-0) 

       รวม 6 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01218022 วิทยานิพนธปริญญาเอก  
DOCTORAL THESIS  

6 (0-18-0) 

       รวม 6 

รวมตลอดหลักสูตร 72   หนวยกิต 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
             คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ง) 
 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ 

1. รศ.ดร.ฤดี มาสุจันท 
(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 
3-1022-01994-06-8 
 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2538 
- M.Sc. (Industrial Engineering), 
Clemson University, USA, 2541 
- Ph.D. (Industrial Engineering), 
Clemson University, USA, 2545 

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 
2. ตําราเรียน 
- การควบคุมคุณภาพ 
- การวิจัยการดําเนินงาน 
3.  ภาระงานสอน 
- กําหนดการเชิงคณิตศาสตร
และการหาคาเหมาะสมท่ีสุด 
3 ชั่วโมง/สัปดาห  
- การวิเคราะหตนทุน
อุตสาหกรรมและ 
การจัดทํางบประมาณ 
3 ชั่วโมง/สัปดาห  

2. รศ.ดร.กรรณชัย กัลยาศิริ
(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 
3-9099-00681-99-8 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2536 
- M.Eng. (Industrial Engineering),  
Lehigh University, USA, 2541 
- Ph.D. (Industrial Engineering),  
Oregon State University, USA, 
2546 

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 
2. ตําราเรียน 
- กรรมวิธีการผลิต 
3.  ภาระงานสอน 
- อุณหพลศาสตรของวัสดุ 
3 ชั่วโมง/สัปดาห   
- Engineering Materials 
3 ชั่วโมง/สัปดาห   
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ 
3. ผศ.ดร.อุดม จันทรจรัสสุข 
(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 
3-1009-01795-00-7 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2539 
- M.Eng. (Industrial  Engineering), 
Lehigh University, USA, 2548 
- Ph.D. (Industrial  Engineering), 
Lehigh University, USA, 2552 

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 
2. ตําราเรียน 
- 
3.  ภาระงานสอน 
- กําหนดการเชิงเสนและการ
จําลองโครงขายงาน 
3 ชั่วโมง/สัปดาห 
- Operations Research 
3 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 
ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ 

1. รศ.ดร.สิทธิพร พิมพสกุล 
(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,  
2536 
- M.Eng. (Manufacturing 
Engineering), Rochester Institute 
of Technology, USA, 2541 
- D.Eng. (Manufacturing 
Engineering), University of 
Michigan, USA, 2545 

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 
2. ตําราเรียน 
- 
3.  ภาระงานสอน 
- Production Planning and 
Control 
3 ชั่วโมง/สัปดาห 

2. รศ.ดร.สกนธ คลองบุญจิต 
(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)         
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2539 
- M.Sc. (Mechanical Engineering), 
University of Southern California, 
USA, 2544 
- Ph.D. (Mechanical Engineering), 
University of Southern California, 
USA, 2548 

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 
2. ตําราเรียน 
- เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
- กลศาสตรวิศวกรรม (ภาคสถิต
ศาสตร) 
3.  ภาระงานสอน 
- ไฟไนทเอลิเมนท 
3 ชั่วโมง/สัปดาห 
- Engineering Mechanics 
3 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
 



 24 มคอ.2 
 

 

วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ 
3. รศ.ดร.ทศพล เกียรติเจริญผล 
(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 
2536 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538 
- Ph.D. (Industrial Engineering) 
University of Tasmania, Australia, 
2547 

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 
2. ตําราเรียน 
- กลยุทธเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเชิง
วิศวกรรม          
3.  ภาระงานสอน 
- ระเบียบวิธีวิจัย 
3 ชั่วโมง/สัปดาห 
- Quality Control 
3 ชั่วโมง/สัปดาห 

4. ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน 
(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2529 
- M.Eng. (Systems Engineering),  
Royal Melbourne Institute of 
Technology, Australia, 2532 
- Ph.D. (Industrial Engineering), 
University of New South Wales, 
Australia, 2541 

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 
2. ตําราเรียน 
- 
3.  ภาระงานสอน 
- Pollution Control and 
Waste Treatment 
3 ชั่วโมง/สัปดาห 

5. ผศ.ดร.วภิู ศรีสืบสาย 
(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)         
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2541 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)         
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2543 
- M.Sc. (Plastics Engineering) 
University of Massachusetts, USA, 
2549 
- Ph.D. (Plastics Engineering), 
University of Massachusetts, USA, 
2551 

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 
2. ตําราเรียน 
- 
3.  ภาระงานสอน 
- Polymer 
3 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
 
 
 
 



 25 มคอ.2 
 

 

วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ 
6. ผศ.ดร.ชุมพล ยวงใย  
(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2538 
- M.Eng. (Industrial Engineering),   
Asian Institute of Technology, 
Thailand, 2543 
- Ph.D. (Industrial Engineering and    
 Operations Research), 
The Pennsylvania State 
University, USA, 2552 

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 
2. ตําราเรียน 
- 
3.  ภาระงานสอน 
- สถิติคณิตศาสตร 
3 ชั่วโมง/สัปดาห 
- Advanced Engineering 
Statistics 
3 ชั่วโมง/สัปดาห 

7. ดร.นิรันดร พิสุทธอานนท 
 

- B.S. (Materials Science and 
Engineering)   
Northwestern University, USA, 
2548 
- Ph.D. (Materials Science and 
Engineering)   
University of Michigan, USA, 2556 

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 
2. ตําราเรียน 
- 
3.  ภาระงานสอน 
- อุณหพลศาสตรของวัสดุ 
3 ชั่วโมง/สัปดาห 

8. ผศ.ดร.กิตติวัฒน สิริเกษมสุข 
(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2545 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547 
- Ph.D. (Industrial and 
Manufacturing                                         
Engineering) Asian Institute of 
Technology, Thailand, 2556 

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 
2. ตําราเรียน 
- กลยุทธเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเชิง
วิศวกรรม          
3.  ภาระงานสอน 
- Advanced Production 
Planning and Scheduling     
3 ชั่วโมง/สัปดาห 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ 
9. ดร.มนัสชนก จงประสิทธิ์พร 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2544 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ, 2545 
- M.S. (Industrial Engineering) 
Clemson University, USA, 2549 
- M.S. (Industrial and Systems 
Engineering)  
Virginia Polytechnic Institute and 
State University, USA, 2552 
- Ph.D. (Industrial and Systems 
Engineering) 
Virginia Polytechnic Institute and 
State University, USA, 2554 

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 
2. ตําราเรียน 
- 
3. ภาระงานสอน 
- Industrial Safety 
Engineering 
3 ชั่วโมง/สัปดาห 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ  
  ไมมี 

 
4 องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 ไมมี  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
  ไมมี 

4.2 ชวงเวลา 
  ไมมี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 ไมมี 

 
5 ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ  
 ในหลักสูตรมีวิชาวิทยานิพนธ คือ การศึกษา คนควา และการทําวิจัยเชิงลึกภายใตการกํากับของ
อาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและแนะนําการทําวิทยานิพนธ เพ่ือความกาวหนาทางวิชาการใน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีเปาหมายใหเกิดองคความรู เทคโนโลยี หรือความคิดริเริ่มใหม และมุง
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดประโยชนในการพัฒนาศาสตรทางดานวิศวกรรม  
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
 นักศึกษามีความรูและประสบการณการทํางานวิจัยเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม ผลงานใหมตลอดจน
การตอยอดทางวิชาการ โดยใชศักยภาพของสวนสนับสนุนท่ีมีอยู 

5.3 ชวงเวลา  
 ทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาศึกษาอยูในหลักสูตร 

5.4 จํานวนหนวยกิต  
 แบบ 1.1 (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
  หมวดวิชาวิทยานิพนธ     48 หนวยกิต 
 แบบ 2.1 (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
  หมวดวิชาวิทยานิพนธ     36 หนวยกิต 
 แบบ 2.2 (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 
  หมวดวิชาวิทยานิพนธ     48 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
 ทําการจัดตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษา เพ่ือใหคําปรึกษาและคําแนะนําท่ีเปนประโยชนท้ังในเชิง
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติโดยมีจุดประสงคนําไปสูความสําเร็จในการแกปญหาในการทําวิทยานิพนธตามท่ีมุงหวัง
ไว 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
- ประเมินผลจากผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ 

- การสอบวิทยานิพนธ จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบวิทยานิพนธนักศึกษา โดยการเขาสอบตองมีประธาน
กรรมการ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และกรรมการครบ 5 คนเขาสอบนักศึกษา โดยจะตองสอบผาน
ดวยมติเกินก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
        ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอกําหนดตางๆ ของการสอบวิทยานิพนธเปนตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 



 28 มคอ.2 
 

 

วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง 

  - กําหนดใหมีรายวิชาท่ีจัดใหนักศึกษาตอง
ทํางานเปนกลุม เพ่ือใหมีการกําหนดหัวหนา
กลุม ตลอดจนกําหนดใหทุกคนมีสวนรวมใน
การนําเสนอรายงาน เ พ่ือเปนการฝกให
นักศึกษาไดสรางภาวะผูนํ าและการเปน
สมาชิกกลุมท่ีดี 

  - มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัว 
หนาในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝกใหนัก 
ศึกษามีความรับผิดชอบ และสรางความม่ันใจ
ใหแกตนเอง 

-  มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขา
เรียนตรงเวลาเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอการมี
สวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการ
แสดงความคิดเห็น 

ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขา
สังคม เทคนิคการเจรจา การสื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธท่ีดี และการวางตัวในการทํางาน
ในรายวิชาท่ีเก่ียวของ กอนท่ีนักศึกษาจะสําเร็จ
การศึกษา 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม 
และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับจริยธรรมทาง
วิชาชีพวิศวกรรม 

2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบรื่น และ

เปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นวิชาชีพวิศวกรรมนั้นมีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ ดังนั้นผูท่ี
เก่ียวของกับงานทางวิศวกรรมจึงจําเปนจะตองมีความรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึนเชนเดียวกับการประกอบ
อาชีพในสาขาอ่ืนๆ อาจารยท่ีสอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งตอไปนี้ท้ัง 7 ขอ 
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตางๆท่ีศึกษา รวมท้ังอาจารยตองมี
คุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 7 ขอตามท่ีระบุไว 

1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 
4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  
5) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากเทคโนโลยีทางวิศวกรรมตอบุคคลองคกรและสังคม 
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

นอกจากนั้น หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการยังมีวิชาเก่ียวกับ จริยธรรมทางวิชาชีพวิศวกรรม เปนวิชา
บังคับ อาจารยท่ีสอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซ่ึงไม
จําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมท่ีกําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาท่ีคะแนนความประพฤติ
ไมผานเกณฑ อาจตองทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมกอนจบการศึกษา 
 2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน
ใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของสถาบันฯ นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการ
ทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไม
กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การ
ยกยองนักศึกษาท่ีทําดี บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน และเสียสละแกสังคมสวนรวม  

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบ 

หมาย และการรวมกิจกรรม 
- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
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2.2 ความรู 
  2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับทฤษฎีและหลักการทางวิศวกรรมอุตสาหการ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรูท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นจะตองเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองทราบเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนา
สังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางวิศวกรรมอุตสาหการ รวมท้ัง

  สามารถประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ และปรับปรุงระบบวิศวกรรมอุตสาหการใหตรงตามขอกําหนด 
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการของวิศวกรรมอุตสาหการ 
5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิศวกรรมอุตสาหการอยางตอเนื่อง 
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

  ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 
7) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

  การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะ 
เวลาท่ีนักศึกษาอยูในหลักสูตร  
  2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และตัวอยางการประยุกตทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  
  2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 
1)  การทดสอบยอย     
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา  
4) ประเมินจากโครงการท่ีนําเสนอ 
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  

 2.3 ทักษะทางปญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

เม่ือจบการศึกษาแลว นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได ดังนั้น
นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับ
วิชาการดานวิศวกรรมอุตสาหการ ในขณะท่ีสอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจ
ท่ีมาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมท้ังสามารถวิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะ
ทองจํา เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะทางปญญาดังนี้ 

1) คิดอยางมีวิจารณญาณและวิเคราะหอยางเปนระบบ 
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
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3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะในการแกไขปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการไดอยาง      
    เหมาะสม  

การวัดมาตรฐาน สามารถทําไดโดยการออกขอสอบท่ีใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการ
แกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูท่ีเรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบท่ีเปนการเลือกคําตอบท่ีถูก
มาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบท่ีใหมา รวมท้ังไมควรมีคําถามเก่ียวกับนิยามตางๆ 
  2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) กรณีศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
2) การอภิปรายกลุม 
3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
ประเมินตามสภาพความเปนจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถใน 
                 การรับผิดชอบ 

เนื่องจาก นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพท่ีตองเก่ียวของกับบุคคลท่ีไมรูจักมากอน เชน บุคคลท่ีมา
จากสถาบันอ่ืนๆ เปนบุคคลท่ีจะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือเปนบุคคลท่ีจะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถท่ี
จะปรับตัวใหเขากับบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนๆเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการท่ี
เก่ียวของกับคุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางท่ีสอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดาน
สังคมศาสตรท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติตางๆ นี้ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  
    อยางมีประสิทธิภาพ 
2) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุมคุณสมบัติตางๆ นี้สามารถ 
    วัดและประเมินไดระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน 
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2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
 ความรับผิดชอบ 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับผูอ่ืนขาม
หลักสูตร หรือตองมีการคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 
5) มีภาวะผูนํา 

 2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 
  รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ 
    ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

การวัดมาตรฐานนี้สามารถทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะห
ประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพตอ
นักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
 การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ

เสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หรือคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
 ท่ีใชในการอภิปราย กรณีศึกษาตางๆท่ีมีการนําเสนอ 

 
3   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้ 
 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
1.3 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 
1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  
1.5 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากเทคโนโลยีทางวิศวกรรมตอบุคคลองคกรและสังคม 
1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 2. ดานความรู 
2.1 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางวิศวกรรมอุตสาหการ รวมท้ัง

สามารถประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
2.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ และปรับปรุงระบบวิศวกรรมอุตสาหการใหตรงตามขอกําหนด 
2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการของวิศวกรรมอุตสาหการ 
2.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิศวกรรมอุตสาหการอยางตอเนื่อง 
2.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 
2.7 สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 3. ดานทักษะทางปญญา 
3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและวิเคราะหอยางเปนระบบ 
3.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะในการแกไขปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการไดอยาง      

เหมาะสม  
 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
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     อยางมีประสิทธิภาพ 
4.2 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุมคุณสมบัติตางๆ นี้สามารถ 
    วัดและประเมินไดระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน 

 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง                     ไมมี 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณคาและ คุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม 
3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความ
เปนมนุษย 

4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม  

5) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมตอบุคคลองคกรและสังคม 

6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

2. ความรู 
1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่

สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการ

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ รวมทั้งสามารถประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แกไขปญหา 

3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ และปรับปรุงระบบ
วิศวกรรมอุตสาหการใหตรงตามขอกําหนด 

สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและ

วิวัฒนาการของวิศวกรรมอุตสาหการ 

4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทาง
วิศวกรรมอุตสาหการอยางตอเนื่อง 

5) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให
สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหมๆ 

6) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตร

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
 

3. ทักษะทางปญญา 

1) คิดอยางมีวิจารณญาณและ
วิเคราะหอยางเปนระบบ 

2) สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช
ในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค 

3) สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห และสรุปประเด็น
ปญหาและความตองการ 

4) สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะในการแกไขปญหาทาง
วิศวกรรมอุตสาหการไดอยาง
เหมาะสม  

 

4. ทักษะ
ความสัม 
พันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 
1) สามารถ
สื่อสารกับกลุม
คนหลากหลาย
และสามารถ
สนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาตางประ 
เทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2) มีความ
รับผิดชอบใน
การกระทําของ
ตนเองและ
รับผิดชอบงาน
ในกลุม 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช
เครื่องมือที่จําเปนที่มี
อยูในปจจุบันตอการ
ทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 
2) สามารถแนะนํา
ประเด็นการแกไข
ปญหาโดยใช
สารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอ
ปญหาที่เกี่ยวของอยาง
สรางสรรค 
3) สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดอยางเหมาะสม 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง                     ไมมี 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 

  

4. ทักษะ
ความสัม 
พันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ                       

แบบ 1.1                       

01218020 วิทยานิพนธปริญญาเอก  x x x x x   x x x x x x  x x x x  x x  

แบบ 2.1                       

01218021 วิทยานิพนธปริญญาเอก  x x x x x   x x x x x x  x x x x  x x  

แบบ 2.2                       

01218022 วิทยานิพนธปริญญาเอก  x x x x x   x x x x x x  x x x x  x x  

หมวดวิชาสัมมนา                       

01218200 สัมมนาปริญญาเอก 1 x x x x x   x x x x x x  x x x x  x x  

01218201 สัมมนาปริญญาเอก 2 x x x x x   x x x x x x  x x x x  x x  

01218202 สัมมนาปริญญาเอก 3 x x x x x   x x x x x x  x x x x  x x  
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง                     ไมมี 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 

  

4. ทักษะ
ความสัม 
พันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

หมวดวิชาบังคับ                          

01218300 ระเบียบวิธีวิจยั  x x x  x x  x x  x x  x  x x  x  x x 

01218301 สถิติคณิตศาสตร  x x x x  x  x x x x x   x x x x  x  x 

01218302 กําหนดการเชิงเสนและการ
จําลองโครงขายงาน 

x 
 

x x x x 
 

x x x x x 
  

x x x x 
  

x x 

01218303 แบบจําลองสโตแคสตกิ x  x x x x  x x x x x   x x x x   x x 

01218304 ไฟไนทเอลเิมนท x  x x x x  x x x x x   x  x x  x x  

01218305 อุณหพลศาสตรของวัสด ุ x  x x x x  x x x x x x  x x x x  x x x 

01218306 เมทริกซ เวคเตอร และการ
แปลงระบบพิกัด 

x 
 

x x x x 
 

x x x x x x 
 

x x x x 
  

x x 

01218307 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร
และการหาคาเหมาะสมท่ีสุด 

x 
 

x x x x 
 

x x x x x x 
 

x x x x 
  

x x 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง                     ไมมี 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 

  

4. ทักษะ
ความสัม 
พันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

หมวดวิชาเลือก                       

กลุมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการ
วิจัยดําเนินงาน 

                      

01218500 การจัดการโซอุปทาน x  x x x x  x x x x x x x x x  x   x x 

01218501 การวางแผนและจัดตาราง
การผลิตข้ันสูง 

x 
 

x x x x 
 

x x x x x x x x x 
 

x 
  

x x 

01218502 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 

x 
 

x x x x x x 
 

x x x x x 
 

x x x 
 

x x 
 

01218503 ระบบการผลติและการ
จัดการ 

x 
 

x x x x 
 

x x x x x x x 
 

x x x 
  

x x 

01218504 การจัดการคุณภาพข้ันสูง x  x x x x  x  x x x x x  x x x   x x 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง                     ไมมี 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 

  

4. ทักษะ
ความสัม 
พันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

01218505 ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

x 
 

x x x x x x 
 

x x x x x 
 

x x x 
  

x 
 

01218506 ปญญาประดิษฐทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 

x 
 

x x x x 
 

x x x x x 
  

x x x x 
  

x x 

01218507 การจําลองเหตุการณแบบ
ไมตอเน่ือง 

x 
 

x x x x 
 

x x x x x x 
 

x x x x 
  

x x 

01218508 การหาคําตอบท่ีดีท่ีสดุแบบ
หลายเกณฑ 

x 
 

x x x x 
 

x x x x x x 
 

x x x x 
  

x x 

01218509 กําหนดการโครงขายงาน x  x x x x  x x x x x x  x x x x   x x 

01218510 กําหนดการเชิงพลวัต x  x x x x  x x x x x x  x x x x   x x 

01218511 กําหนดการสโตแคสตกิ x  x x x x  x x x x x x  x x x x   x x 

01218512 กําหนดการจํานวนเตม็ x  x x x x  x x x x x x  x x x x   x x 



 40 มคอ.2 
 

 

วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง                     ไมมี 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 

  

4. ทักษะ
ความสัม 
พันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

01218513 กําหนดการไมเชิงเสน x  x x x x  x x x x x x  x x x x   x x 

01218514 เมตาฮิวรสิติกส x  x x x x  x x x x x x  x x x x   x x 

01218515 รูปแบบและการวิเคราะห
ตัวแปรพห ุ

x 
 

x x x x 
 

x x x x x x 
 

x x x x 
  

x x 

01218516 รูปแบบและการวิเคราะห
อนุกรมเวลา 

x 
 

x x x x 
 

x x x x x x 
 

x x x x 
  

x X 

01218517 การออกแบบและการ
วิเคราะหการทดลองข้ันสูง 

x 
 

x x x x x x 
 

x x x x x 
 

x x 
   

x 
 

01218518 วิศวกรรมความเช่ือถือได x  x x x x x x  x x x x x  x x    x  

01218519 ปจจัยมนุษยในงาน
วิศวกรรมและการออกแบบทางการย
ศาสตร 

x 

 

x x x x x x 

 

x x 

 

x x 

 

x x 

   

x 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง                     ไมมี 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 

  

4. ทักษะ
ความสัม 
พันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

01218520 การยศาสตรในการ
ออกแบบสถานท่ีทํางาน 

x 
 

x x x x x x 
 

x x x x x 
 

x x 
  

x x 
 

01218521 การออกแบบการวิจัยปจจัย
มนุษย 

x 
 

x x x x x x 
 

x x x x x 
 

x x 
   

x 
 

01218522 ปจจัยมนุษยในการ
ออกแบบระบบ 

x 
 

x x x x x x 
 

x x x x x 
 

x x 
  

x x 
 

01218523 วิศวกรรมการเรยีนรู x   x x x x x  x x x x x  x x   x x  

01218524 การยศาสตรกายภาพ x  x x x x x x  x x x x x  x x   x x  

01218525 ความปลอดภัยระบบข้ันสงู   x x x x x x  x x x x x  x x   x x  

01218526 วิศวกรรมความปลอดภัยข้ัน
สูงและการจัดการความเสี่ยง 

x 
 

x x x x x x 
 

x x x x x 
 

x x 
 

x x x 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง                     ไมมี 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 

  

4. ทักษะ
ความสัม 
พันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

01218527 เรื่องคัดสรรดานวิศวกรรม
อุตสาหการ 

x 
 

x x x x x x x 
 

x x x x 
 

x x x 
 

x x 
 

01218528 เรื่องคัดสรรดานการวิจัย
ดําเนินงาน  

x 
 

x x x x x x x 
 

x x x x 
 

x x x 
 

x x 
 

01218529 เรื่องคัดสรรดานการ
จัดการโลจสิติกสและโซอุปทาน  

x 
 

x x x x x x x 
 

x x x x 
 

x x x 
 

x x 
 

01218530 เรื่องคัดสรรดานปจจยั
มนุษย  

x 
 

x x x x x x x 
 

x x x x 
 

x x x 
 

x x 
 

01218531 เรื่องคัดสรรดานวิศวกรรม
คุณภาพ  

x 
 

x x x x x x x 
 

x x x x 
 

x x x 
 

x x 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง                     ไมมี 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 

  

4. ทักษะ
ความสัม 
พันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

กลุมวิชาวิศวกรรมการผลิต                       

01218540 โลหะวิทยากายภาพข้ันสูง 
1   

x 
 

x x x x 
 

x x 
 

x x x x x 
 

x x 
 

x x 
 

01218541 โลหะวิทยากายภาพข้ันสูง 
2   

x 
 

x x x x 
 

x x 
 

x x x x x 
 

x x 
 

x x 
 

01218542 การประสานวัสดุข้ันสงู x  x x x x  x x  x x x x x  x x  x x  

01218543 กระบวนการแปรรูป
พลาสติกข้ันสูง 

x 
 

x x x x 
 

x x x x x x x x 
 

x x 
 

x x 
 

01218544 วิธีการตรวจลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุข้ันสูง 

x 
 

x x x x 
 

x x 
 

x x x x x 
 

x x 
 

x x 
 

01218545 ระบบการผลติ    x x x x  x x x x    x x  x   x x 

01218546 ปรากฏการณการถายเท x  x x x x  x x x x x x x x x x x  x x  
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง                     ไมมี 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 

  

4. ทักษะ
ความสัม 
พันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

01218547 วัสดุพลาสติก x x x x  x x x x x x  x  x x  x  x   

01218548 การถายเทความรอน x  x x x x  x x x x x x x x  x x  x x  

01218549 การออกแบบสําหรับการ
ผลิตและการประกอบ  

x x x x 
 

x x 
 

x x 
  

x x x x 
 

x 
 

x 
  

01218550 การควบคุมแบบดิจิตอล  x  x x x x  x  x x x x  x  x x    x 

01218551 หุนยนตอุตสาหกรรม x  x x x x x x  x x  x  x  x x  x  x 

01218552 ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมตัิ
ข้ันสูง 

x 
 

x x x x x x 
 

x x 
 

x 
 

x 
 

x x 
 

x 
 

x 

01218553 การหลอโลหะข้ันสูง x  x x x x  x x  x x x x x  x x  x x  

01218554 โครงสรางและสมบัตทิางกล
ของวัสด ุ

x 
 

x x x x 
 

x x 
 

x x x x x 
 

x x 
 

x x 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง                     ไมมี 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 

  

4. ทักษะ
ความสัม 
พันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

01218555 การกัดกรอนและการ
ออกซเิดชัน 

x 
 

x x x x 
 

x x 
 

x x x x x 
 

x x 
 

x x 
 

01218556 ความลาของวัสด ุ x  x x x x  x x  x x x x x  x x  x x  

01218557 การคืบของวัสด ุ x  x x x x  x x  x x x x x  x x  x x  

01218558 กระบวนการผลติข้ันสงู  x  x x x x  x x  x x x x x  x x  x x  

01218559 วัสดุนาโนและการ
ประยุกตใชงาน  

x 
 

x x x x 
 

x x 
 

x x x x x 
 

x x 
 

x x 
 

01218560 ทฤษฎีกระบวนการทาง
พลาสติก 

x x x x 
 

x x x x x x 
 

x x x x 
 

x 
 

x 
  

01218561 การออกแบบช้ินงาน
พลาสติก 

x x x x 
 

x x x x x x 
 

x x x x 
 

x 
 

x 
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง                     ไมมี 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 

  

4. ทักษะ
ความสัม 
พันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

01218562 การออกแบบแมพิมพฉีด
พลาสติก 

x x x x 
 

x x x x x x 
 

x x x x 
 

x 
 

x 
  

01218563 คอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบและวิศวกรรมสาํหรับการข้ึน
รูปดวยการฉีดพลาสติก 

x x x x 

 

x x x x x x 

 

x x x x 

 

x 

 

x 

  

01218564 การอัดรีดโพลเิมอรข้ันสูง x x x x  x x x x x x  x x x x  x  x   

01218565 การสรางตนแบบรวดเรว็ x  x x x x  x x x x  x x  x x    x  

01218566 เรื่องคัดสรรดานวิศวกรรม
วัสด ุ

x 
 

x x x x x x x 
 

x x x x 
 

x x x 
 

x x 
 

01218567 เรื่องคัดสรรดานวิศวกรรม
การผลิต  

x 
 

x x x x x x x 
 

x x x x 
 

x x x 
 

x x 
 

01218568 เรื่องคัดสรรดานหุนยนต x  x x x x  x x x x   x  x x    x  
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วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง                     ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 

  

4. ทักษะ
ความสัม 
พันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

01218569 เรื่องคัดสรรดานวิศวกรรม
พลังงาน 

x x x x 
 

x 
 

x x x x x x x x 
 

x x 
 

x 
 

x 

สรุป                       
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินของนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน   
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  เปนไปตามระเบียบของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรม 
การพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรจะสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการ

ประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกร
ระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

1) ภาวะการณไดงานทําของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาตางๆ เชน ปท่ี 1 ปท่ี 5 เปนตน 

3)   การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึง

พอใจในดานความรูและความพรอม รวมไปถึงคุณสมบัติดานอ่ืนๆของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือ
ปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้นๆ 

5) การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี
เรียน รวมท้ังสาขาอ่ืนๆท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต รวมท้ังเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

6)  ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา 
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7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมได อาทิ (ก) จํานวนรางวัลในการประกวดหรือการแขงขันท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชา (ข) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ค) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ (ง) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 

 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ข)  

การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วารสารวิชาการนั้นๆ ตองอยูในฐานขอมูลขององคกรท่ี
เปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติและตองมีคาดัชนีอางอิงในฐานขอมูลของ ISI หรือ SJR (Quartile 1 หรือ 2 
เทานั้น) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนอาจารยท่ีดีและเหมาะสมแกอาจารยใหม เพ่ือใหมีความรูและ

เขาใจนโยบายของสถาบันฯ และคณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ 

 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของสถาบันฯ และคณะ 
6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของสถาบันฯ และคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
การกํากับมาตรฐานหลักสูตรจะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผู

กํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะฯและอาจารย
ผูสอน ติดตาม และรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง 

 
2. บัณฑิต 

บัณฑิตมีความรูและทักษะการปฏิบัติทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถประยุกตใชความรูในการ
วิเคราะห แกไขปญหา เตรียมพรอมตอการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน ทํางานในหนวยงานของรัฐและเอกชน และ
ประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและผูสําเร็จการศึกษากอนการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตรมีระบบการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยรับจากผูสําเร็จการศึกษาปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามขอบังคับของสถาบันวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
 3.2 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา 

มีระบบการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหแกนักศึกษาทุกคน เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําทาง
วิชาการและการทําวิจัยแกนักศึกษา โดยรวมถึงการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน
สําหรับอาชีพ ตลอดจนการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา 
 3.3 การอุทธรณของนักศึกษา 

การอุทธรณของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
4. อาจารย 

สถาบันฯ มีระเบียบการสรรหาบุคลากรเพ่ือคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของ
สถาบันฯ และมีการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ มีการกําหนด
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 5.1 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร  และได
มหาบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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 5.2 อาจารยท่ีสอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ 
มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนวิทยากรรวมสอนในหัวขอท่ีตองการความ

เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือประสบการณจริงจากการปฏิบัติงาน โดยใหอาจารยประจําวิชาเปนผูเสนอแลวผานความ
เห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาและคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ อีกท้ังไดมีการจัดโครงการเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพใหแกนักศึกษา โดยการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอท่ีนาสนใจและทันตอ
เหตุการณในสายวิชาชีพ 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะฯ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายได เพ่ือจัดซ้ือสื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และครุภัณฑ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการทําวิจัยให
พอเพียง และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีความพรอมทาง
ทรัพยากรการเรียนการสอน ท้ังในสวนท่ีเปนอุปกรณ เครื่องมือ และการสืบคนผานฐานขอมูลงานวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอสมุดกลางของสถาบัน ซ่ึงมีหนังสือตําราเฉพาะทางและดานอ่ืน ๆ  
 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

โดยทางสถาบันฯ คณะฯ และภาควิชาฯ มีการจัดระบบการจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้  
(1) ภาควิชาฯ มีการแจงใหอาจารยประจําหลักสูตร เสนอชื่ออุปกรณหรือเครื่องมือวิจัยท่ีตองการ 

เพ่ือใชพิจารณาวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ 
(2) คณะฯ มีการจัดสรรงบพัฒนาหองเรียนใหมีสื่อการสอนและอุปกรณท่ีทันสมัย เพ่ือเอ้ือตอ

ปฏิบัติการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีเจาหนาท่ีสายสนับสนุนดูแล 
(3) สถาบันฯ มีการทําความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกท้ังของหนวยงานภาครัฐ

และเอกชน ท้ังภายในและตางประเทศ ในการสรางความรวมมือและสนับสนุนการทําวิจัย 
(4) สถาบันฯ มีการจัดสรรงบพัฒนาและสํารวจความตองการทรัพยากรของหองสมุดทุกป 
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีระบบสํารวจปญหา อุปสรรค และความตองการปริมาณของทรัพยากรสําหรับการเรียนการสอน 

และการทําวิจัย จากนักศึกษาและคณาจารยเพ่ือหาทางแกไข 
 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือติดตาม

การดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ 
    วางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
    (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต 
    ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 
    ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
    มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
    60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี 
   กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี 

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ 
    ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน  
    มคอ.7 ปท่ีแลว 

 x x x x 

 8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนําดานการจัดการ 
     เรียนการสอน 

x x x x x 
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ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง 
    นอยปละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ 
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
      3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

รวมตัวบงชี้บังคับท่ีตองมีผลการดําเนินการ (ลําดับขอท่ี 1-5) (ตัว) ในแตละป 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงชี้ (ตัว) ในแตละป 9 10 11 12 12 

  

 เกณฑประเมิน 
  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ          

(ตัวบงชี้ 1-5)  มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไม
นอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 

 
ปการศึกษา หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2560 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-5 และตัวท่ี 6, 8-10 
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 9 ตัว 

2561 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-5 และตัวท่ี 6-10 
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 10 ตัว 

2562 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-5 และตัวท่ี 6-11 
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 11 ตัว 

2563 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-5 และตัวท่ี 6-12 
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว 

2564 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-5 และตัวท่ี 6-12 
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที ่8   การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ การ
ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา  

ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา ขอเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และมอบหมายใหประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใชวิธีการประเมินโดย การประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา การสังเกตการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลัก หรือประธานสาขาวิชา การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตร โดยเทียบเคียงกับ
นักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเก่ียวกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทักษะท่ี
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีนักศึกษาตองการ 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 
- นักศึกษาปสุดทาย/ ดุษฎีบัณฑิตใหม  
- ผูวาจาง 
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมท้ังสํารวจสัมฤทธิ์ผลของดุษฎีบัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานรายละเอียดหลักสูตร  
ผลการดําเนินการ ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และตัวบงชี้เพ่ิมเติมขางตน รวมท้ังการผานการประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  

- รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชดุษฎีบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ 
- วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 
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เอกสารแนบ (ภาคผนวก) 
(ก) ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับ

 บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559 
(ข) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 20 ก.พ. 2552 ฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 28 ต.ค. 2553 และฉบับท่ี 3 
ประกาศ ณ วันท่ี 3 มิ.ย. 2556)  

(ค) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับการรับศึกษาระดับปริญญาเอก (ประกาศ ณ วันท่ี 18 ส.ค. 2559) 

(ง) คําอธิบายรายวิชา 
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ฉ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร  
(ช) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(ซ) บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
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ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ประกาศสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 

ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ประกาศสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับการรับศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 
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คําอธิบายรายวิชา 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
 
แบบ 1.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาโท     48 หน่วยกิต 
01218020  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก      48 (0-144-0) 
   DOCTORAL THESIS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 
  วิชานี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทําวิจัยภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
นี้ต้องเน้นความคิดริเริ่มใหม่ ซ่ึงมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นประโยชน์ในศาสตร์ทางวิศวกรรม 
  This course provides an opportunity for a student to do research under the 
supervision of his/her advisor. The research should emphasize the originality and aim toward 
new and useful results in engineering sciences. 
 
แบบ 2.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาโท     36 หน่วยกิต 
01218021  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก       36 (0-108-0) 

DOCTORAL THESIS  
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 
  วิชานี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทําวิจัยภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
นี้ต้องเน้นความคิดริเริ่มใหม่ ซ่ึงมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นประโยชน์ในศาสตร์ทางวิศวกรรม 
  This course provides an opportunity for a student to do research under the 
supervision of his/her advisor. The research should emphasize the originality and aim toward 
new and useful results in engineering sciences. 
 
แบบ 2.2 สําหรับผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาตรี     48 หน่วยกิต 
01218022  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก       48 (0-144-0) 
   DOCTORAL THESIS 
   วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 
  วิชานี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทําวิจัยภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
นี้ต้องเน้นความคิดริเริ่มใหม่ ซ่ึงมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นประโยชน์ในศาสตร์ทางวิศวกรรม 
  This course provides an opportunity for a student to do research under the 
supervision of his/her advisor. The research should emphasize the originality and aim toward 
new and useful results in engineering sciences. 
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หมวดวิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)      3  หน่วยกิต 
01218200 สัมมนาปริญญาเอก 1       1 (0-2-0) 

   DOCTORAL SEMINAR 1 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
   PREREQUISITE : NONE 
  วิชานี้เป็นวิชาแรกของหมวดวิชาสัมมนาท่ีผู้เรียนในหลักสูตรปริญญาเอกทุกคนจะต้อง
ลงทะเบียนเป็นลําดับวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการอ่านและทําความเข้าใจกับ
บทความวิชาการและสามารถทําวิจัยและนําเสนอผลวิจัยให้ผู้ร่วมเข้าสัมมนาได้นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมฟังการ
นําเสนอผลงานจากผู้นําเสนอผลงานท่านอ่ืนๆด้วยโดยงานสัมมนาจะถูกจัดข้ึนโดยบัณฑิตศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ซ่ึงจากผลการสัมมนานี้ผู้เรียนจะได้รับรู้ผลงานจากผู้นําเสนอท่านอ่ืนเป็นผลให้มีมุมมองกว้าง
ข้ึนและยังช่วยให้เกิดความม่ันใจในการนําเสนอผลงานในท่ีประชุมด้วย 
  This is the first in the series of seminar courses which must be taken 
consecutively by every doctoral candidate. The purpose of this course is to develop 
student’s ability in reading and understanding technical papers, and in researching and 
presenting the result to the audience in a seminar. The students must also attend seminars 
given by distinguished scholars which are arranged by the Faculty of Engineering or School of 
Graduate Studies. From such seminars, the students can learn about the works of other 
scholars, gain a broader view point and develop self-confidence in presentation of one's 
work. 
01218201  สัมมนาปริญญาเอก 2  1 (0-2-0) 

   DOCTORAL SEMINAR 2 
  วิชาบังคับก่อน  :  01218200 สัมมนาปริญญาเอก 1 
   PREREQUISITE : 01218200 DOCTORAL SEMINAR 1 

   วิชานี้ต่อเนื่องจาก 01218200 จําเป็นต้องผ่าน 01218200 ก่อน 
   Completion of 01218200 prior to the registration of 01218201. 

01218202  สัมมนาปริญญาเอก 3  1 (0-2-0) 
   DOCTORAL SEMINAR 3 

  วิชาบังคับก่อน  :  01218201 สัมมนาปริญญาเอก 2 
   PREREQUISITE : 01218201 DOCTORAL SEMINAR 2 

   วิชานี้ต่อเนื่องจาก 01218201 จําเป็นต้องผ่าน 01218201 ก่อน 
   Completion of 01218201 prior to the registration of 01218202. 
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หมวดวิชาบังคับ    
แบบ 2.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาโท   6 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 สําหรับผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาตรี   9 หน่วยกิต 
 
01218301 สถิติคณิตศาสตร์   3 (3-0-6) 

 MATHEMATICAL STATISTICS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับสถิติเชิงวิศวกรรมประยุกต์สําหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมี
หัวข้อสําคัญ ได้แก่ ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข ทฤษฎีของเบย์ การแจกแจงความน่าจะเป็น
แบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการออกแบบการ
ทดลองเบ้ืองต้น 
  A study of applied engineering statistics for industrial engineering analysis with 
the topics of probability, conditional probability, Bayes’ theorem, discrete probability 
distributions, continuous probability distributions, point and interval approximations, 
hypothesis testing, analysis of variances, and regression analysis and correlation , simple 
design of experiments. 
01218302 กําหนดการเชิงเส้นและการจําลองแบบข่ายงาน   3 (3-0-6) 
   LINEAR PROGRAMMING AND NETWORK FLOW MODELING  
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษารูปแบบท่ัวไปของการโปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีและการประยุกต์เทคนิค การโปรแกรม
เชิงเส้น วิธีซิมเพล็กซ์และวิธีซิมเพล็กซ์แบบปรับปรุง ทฤษฎีควบคู่และการซิมเพล็กซ์ควบคู่ การวิเคราะห์ความ
ไว ปัญหาการขนส่งและปัญหาการมอบหมายงาน การจําลองแบบข่ายงาน  
  General linear programming model, theorem and applications of linear 
programming, simplex method and revised simplex method, dual theory and dual simplex 
method, sensitivity ananlysis, transportation and assignment problems, network flow 
modeling. 
01218303  แบบจําลองสโตแคสติก   3 (3-0-6) 
   STOCHASTIC MODELS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  บทนําเก่ียวกับกระบวนการสโตแคสติก กระบวนการปัวส์ซอง กระบวนการเกิด-ดับ ทฤษฎีรี
นิววอล ลูกโซ่มาร์คอฟ ลูกโซ่มาร์คอฟแบบเวลาต่อเนื่อง แนวเดินแบบสุ่ม การเคลื่อนท่ีแบบบราวน์และ
กระบวนการมาร์คอฟอ่ืนๆ  
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  Introduction to stochastic processes, the Poisson process, birth-death 
processes, renewal theory, Markov chains, continuous-time Markov chains, random walks, 
Brownian motion and other Markov processes. 
01218304  ไฟไนท์เอลิเมนท์    3 (3-0-6) 
   FINITE ELEMENT 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ การกําหนดทางไฟไนท์เอลิเมนท์ฟังก์ชันการประมาณในเอลิ
เมนท์ การวิเคราะห์ด้วยไฟไนท์เอลิเมนท์สําหรับปัญหาหนึ่งมิติการแบ่งโดเมนออกเป็นเอลิเมนท์ การรวม
สมการของเอลิเมนท์ การให้ค่าเง่ือนไขของขอบเขตการหาผลเฉลยและกระบวนการแสดงผลเฉลยการ
วิเคราะห์ด้วยไฟไนท์เอลิเมนท์สําหรับปัญหาสองและสามมิติ 
  Finite element method, finite element formulation, element interpolation 
function, finite element analysis of one dimensional problems, discretizations of the domain 
into elements, assembly of element equations, imposition of boundary conditions, solution 
and post processing, finite element analysis of two and three dimensional problem. 
01218305  อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ   3 (3-0-6) 
   THERMODYNAMICS OF MATERIALS 
   วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  กฎข้อ 1 และ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ เกณฑ์การเกิดสมดุลท่ีระดับความดันคงท่ี พลังงาน
อิสระท่ีเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ความดัน และศักยะเคมี การสมดุลในก๊าซ การสมดุลระหว่างภาคควบแน่น
และก๊าซ แผนผังพลังงานอิสระ และ พฤติกรรมของการละลาย 
  First and second laws of thermodynamics, criteria for equilibria in constant 
processes, free energy as a function of temperature, pressure and chemical potential, 
equilibrium between condensed phases and gas phases, free energy diagram and solution 
behavior. 
01218306  เมทริกซ์ เวคเตอร์ และการแปลงระบบพิกัด   3 (3-0-6) 
  MATRIX, VECTOR, AND COORDINATE TRANSFORMATION 

  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 

   การบวก ลบเมทริกซ์ การคูณสเกลาร์ และการคูณเมทริกซ์ รูปแบบแถว-ข้ันบันไดรูปแบบ
บัญญัติ การดําเนินการของแถวและคอลัมน์เบ้ืองต้น ค่าลําดับชั้น สมการเชิงเส้นหลายชั้น ความต้องกัน      
สัญกรณ์เมทริกซ์ ทฤษฎีการหาผลลัพธ์ ข้ันตอนวิธีการกาจัดแบบเกาส์เซียน เมทริกซ์จตุรัส เมทริกซ์ทแยงมุม 
เมทริกซ์สามแนวเฉียง เมทริกซ์เชิงสเกลาร์ เอกลักษณ์ เมทริกซ์ผกผันและคุณสมบัติของตัวผกผัน ดีเทอร์
มิแนนต์ การกระจายดีเทอร์มิแนนต์ และคุณสมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ การหาตัวผกผันโดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์ 
การหาตัวผกผันโดยใช้การดาเนินการเบ้ืองต้น เวกเตอร์มิติ ความไม่อิสระและความอิสระเชิงเส้น การรวมกัน
เชิงเส้น คุณสมบัติของการไม่อิสระเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ ทฤษฎีเคเลย์-แฮมิล
ตัน เวกเตอร์ใน2 และ 3 มิติ เวกเตอร์นอร์ม ผลคูณจุด มุมแสดงทิศทางและโคซายน์แสดงทิศทาง ผลการคูณ
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ไขว้ ผลคูณของสามเวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในสามมิติ 
   Matrix addition and matrix subtraction, scalar multiplication and matrix 
multiplication, row-echelon form, canonical form, elementary row and column operation, 
rank, simultaneous linear equations, consistency, matrix notation, theory of solution, 
Gaussian elimination algorithm, square matrices, diagonal matrices, triangle matrices, scalar 
matrices, identity, inverse matrices, properties of inverse, determinants, expansion by 
cofactor, properties of determinants, inversion by determinant, inversion by elementary 
operations, vectors, dimension linear dependence and independence, linear combinations, 
properties of linearly dependence vectors, eigenvalue and eigenvector, the Cayley-Hamilton 
theorem, vectors in 2 and 3 dimensions, norm of vector, dot product, direction angle and 
direction cosine, cross product, triple product, line and plane in 3 dimensions. 
01218307  กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์และการหาค่าเหมาะสมท่ีสุด   3 (3-0-6) 

  MATHEMATICAL PROGRAMMING AND OPTIMIZATION 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
   บทนําเก่ียวกับกําหนดการเชิงคณิตศาสตร์ เทคนิคในการหาค่าเหมาะท่ีสุด  การหาค่าเหมาะ
ท่ีสุดแบบมีเง่ือนไขบังคับและไม่มีเง่ือนไขบังคับ  กําหนดการเชิงเส้น กําหนดการเชิงเป้าประสงค์ กําหนดการ
แบบหลายวัตถุประสงค์ กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม กําหนดการสโตแคสติก กําหนดการไม่เชิงเส้น 
   Introduction to mathematical programming, optimization techniques, 
constrained and unconstrained optimization, linear programming, goal programming, multi-
objective programming, integer programming, stochastic programming, nonlinear 
programming. 
01218308 ระเบียบวิธีวิจัย        3 (3-0-6) 
 RESEARCH METHODOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 
 ภาพรวมของระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ การหาหัวข้องานวิจัย การสํารวจวรรณกรรม
วิชาการและการพิจารณ์ เทคนิคการเขียนและการนําเสนอโครงการวิจัย วิทยานิพนธ์และบทความวิจัย 
จรรยาบรรณในงานวิจัย การบรรยายพิเศษเก่ียวกับการวิจัยทางวิศวกรรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

Overview of research methodology in industrial engineering, searching for research 
topics, literature review and critical thinking, writing and presentation techniques for research 
proposal, thesis, and research paper, ethics in research, special lecture on engineering 
research by guest lecturer. 
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หมวดวิชาเลือก 
แบบ 2.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาโท   6   หน่วยกิต 
แบบ 2.2 สําหรับผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาตรี   15 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยดําเนินงาน (Industrial Engineering and Operations 
Research)  
01218500  การจัดการโซ่อุปทาน  3 (3-0-6) 
   SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับคําจํากัดความของโซ่อุปทาน และขอบเขตของแนวคิดในการบริหารโซ่อุปทาน
รวมท้ังองค์ประกอบสําคัญของโซ่อุปทาน การกําหนดกลยุทธ์ในโซ่อุปทานท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับการ
ผลิตและกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขันขององค์กร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ส่งมอบ การจัดการด้าน
สารสนเทศในโซ่อุปทานการวัดประสิทธิภาพของโซ่อุปทานเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และตัว
ขับเคลื่อนท่ีส่งผลให้ประสิทธิภาพของแต่ละโซ่อุปทานมีความแตกต่างกัน การวิเคราะห์ถึงประเด็นใหม่ท่ีเกิดข้ึน
ในการบริหารโซ่อุปทาน เช่น ความยั่งยืนของโซ่อุปทานและผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ในโซ่อุปทาน  
  “Supply Chain (SC)” definitions, SC components and their management, SC 
strategyand design, its linkages with the manufacturing system strategy, operations 
management, and the firm’s strategy, customer relationships management (CRM) and 
supplier relationship management (SRM), Information technology in SCM, SC performance 
measurement & improvement, key drivers to SC, and key issues in SC e.g. sustainability and 
future directions. 
01218501 การวางแผนและจัดตารางการผลิตข้ันสูง              3 (3-0-6) 
   ADVANCED PRODUCTION PLANNING AND SCHEDULING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดในการวางแผนและจัดตารางการผลิตข้ันสูงสําหรับการดําเนินการใน
ห่วงโซ่อุปทานลอจิสติกส์ การผลิตและงานบริการ โดยจะเน้นการสร้างแผนท่ีดีท่ีสุดสําหรับห่วงโซ่อุปทาน การ
วางแผนข้ันสูง การจัดตารางข้ันสูง การควบคุมสินค้าคงคลังข้ันสูง การจัดสรรทรัพยากร การจัดตารางการผลิต
แบบโฟลว์ชอปและจ๊อบชอปและการจัดตารางผู้ปฏิบัติงาน 
  Advanced concepts for operations planning and scheduling in supply chain, 
logistics, manufacturing, and services focusing on supply chain planning and optimization, 
advanced planning, advanced scheduling, advanced inventory control, resource allocation, 
flow shop and job shop scheduling, and workforce scheduling. 
01218502  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ  3 (3-0-6) 
   INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
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  ศึกษาเก่ียวกับหลักการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล 
การออกแบบการจัดเก็บฐานข้อมูล การดําเนินการและการนําข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในเชิงบริหาร การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการผลิต สินค้าคงคลังและการจัดจําหน่าย และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในงานอุตสาหกรรม 
  A study of management principles for information systems in industrial 
organization, data analysis, design of database management, data processing for managerial 
decision-making task, applications of information system for  production, inventory  and 
distribution, and computer applications in industrial engineering tasks. 
01218503  ระบบการผลิตและการจัดการ   3 (3-0-6) 
   PRODUCTION SYSTEMS AND MANAGEMENT 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ระบบการผลิตและ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการแปรรูปชิ้นงาน การวางแผนและจัดลําดับการผลิต การควบคุมการผลิต การลดความ
สูญเสีย การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  Product life cycle, product and process design, manufacturing systems and 
technologies used in product fabrication, process planning and scheduling, production 
control, waste reduction and continual improvement. 
01218504  การจัดการคุณภาพข้ันสูง  3 (3-0-6) 
   ADVANCED QUALITY MANAGEMENT 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
   ศึกษาเก่ียวกับหลักการและการประยุกต์ใช้การบริหารคุณภาพในอุตสาหกรรม การเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ ข้ันตอนสําหรับการวางแผน พัฒนาและควบคุมระบบคุณภาพใน
องค์กร 
   A study of principles and applications of quality management in industry, 
selection of tools and techniques for quality control, steps in planning, developing, and 
controlling in quality system in organization. 
01218505  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3 (3-0-6) 
   DECISION SUPPORT SYSTEMS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
   บทนําเ ก่ียวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การตัดสินใจ ส่วนประกอบของข้อมูล 
ส่วนประกอบของแบบจําลอง ปัญญาและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยีเชิงวัตถุและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
   Introduction to decision support systems, decision making, data component, 
model component, intelligence and decision support systems, user interface, design of 
decision support system, object-oriented technologies and decision support system design. 
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01218506  ปัญญาประดิษฐ์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  3 (3-0-6) 
   ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INDUSTRIAL ENGINEERING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  บทนํา การแทนความรู้ การค้นหา การให้เหตุผลเชิงตรรกะ การให้เหตุผลเชิงน่าจะเป็น     
กลจักรการเรียนรู้ กลจักรวิทัศน์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
  Introduction, knowledge representation, search, logical reasoning, probabilistic 
reasoning, machine learning, machine vision, expert systems. 
01218507 การจําลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง         3 (3-0-6) 
  DISCRETE EVENT SIMULATION 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  บทนําเก่ียวกับการจําลองเหตุการณ์ ตัวอย่างการจําลองเหตุการณ์ หลักของการจําลอง
เหตุการณ์ ซอฟต์แวร์การจําลองเหตุการณ์ แบบจําลองเชิงสถิติในการจําลองเหตุการณ์ แบบจําลองแถวคอย 
การสร้างตัวเลขสุ่ม การสร้างตัวแปรสุ่ม การจําลองส่วนรับเข้า การตรวจสอบและการพิสูจน์ความเสมือนจริง
ของแบบจําลองเหตุการณ์ การวิเคราะห์ผล 
  Introduction to simulation, simulation examples, principles of simulation, 
simulation software, statistical models in simulation, queuing models, random-number 
generation, random-variate generation, Input modeling, verification and validation of 
simulation models, output analysis. 
01218508 การหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดแบบหลายเกณฑ์          3 (3-0-6) 
  MULTICRITERIA OPTIMIZATION 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการวิเคราะห์ระบบท่ีมีหลายจุดมุ่งหมาย โดยประยุกต์ใช้กับงาน
วิศวกรรม เศรษฐกิจ และระบบสิ่งแวดล้อม 
  Study of concepts and methods in analysis of systems involving multiple 
objectives with application to engineering, economic, and environmental systems. 
01218509 กําหนดการโครงข่ายงาน         3 (3-0-6)
 NETWORK FLOW PROGRAMMING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
 ทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบจําลองโครงข่ายงาน เส้นทาง โครงสร้างรูปต้นไม้และวง เส้นทาง
ท่ีสั้นท่ีสุด การไหลสูงสุด การไหลท่ีมีต้นทุนตํ่าท่ีสุด ปัญหาการกําหนดงานและการจับคู่ ต้นไม้แบบทอดข้าม
น้อยท่ีสุด การไหลแบบวางนัยท่ัวไป 
 Theory and methods in network modeling, paths, trees, and cycles, shortest 
paths, maximum flows, minimum cost flows, assignments and matching problems, minimum 
spanning trees, generalized flows. 
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01218510 กําหนดการพลวัต  3 (3-0-6) 
 DYNAMIC PROGRAMMING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ข้ันตอนวิธีกําหนดการพลวัต ระบบเชิงกําหนด ปัญหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุด การหาค่าเหมาะท่ีสุด
สําหรับระบบเวลาต่อเนื่องเชิงกําหนด ปัญหาท่ีมีสถานะข้อมูลสมบูรณ์ ปัญหาท่ีมีสถานะข้อมูลไม่สมบูรณ์ การ
ควบคุมแบบเหมาะท่ีสุดย่อยและแบบปรับตัวได้ 
  The dynamic programming algorithm, deterministic systems and the shortest 
path problem, deterministic continuous-time optimization, problems with perfect state 
information, problems with imperfect state information, suboptimal and adaptive control. 
01218511 กําหนดการสโตแคสติก  3 (3-0-6)
 STOCHASTIC PROGRAMMING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนโดยใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะท่ีสุด หัวข้อท่ี
สําคัญประกอบด้วย การประยุกต์ใช้กําหนดการสโตแคสติก การสร้างตัวแบบกําหนดการภายใต้ความไม่
แน่นอน กําหนดการสโตแคสติกแบบสองลําดับข้ัน ข้ันตอนวิธีและเทคนิคท่ีใช้ในการแก้ปัญหากําหนดการสโต
แคสติก การประมาณและวิธีการสุ่ม 
  Study of decision making under uncertainty using optimization techniques, 
topics include stochastic programming applications, modeling of uncertainty, two-stage 
stochastic programming, algorithms and techniques used to solve stochastic programming 
problems, approximation and sampling methods. 
01218512 กําหนดการจํานวนเต็ม  3 (3-0-6) 
  INTEGER PROGRAMMING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับกําหนดการเชิงคณิตศาสตร์ท่ีประกอบด้วยตัวแปรจํานวนเต็ม การสร้างตัวแบบ
กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม ความเหมาะท่ีสุด การผ่อนปรน และขอบเขต ความซับซ้อนและการลดทอนปัญหา 
วิธีขยายและจํากัดเขต ข้ันตอนวิธีการตัดด้วยระนาบ อสมการวาลิด ข้ันตอนวิธีคอลัมน์เจเนอเรชัน 
  Study of mathematical programming with integer variables, integer 
programming formulations, optimality, relaxation, and bounds, complexity and problem 
reductions, branch and bound, cutting plane algorithms, valid inequalities, column 
generation algorithms. 
01218513 กําหนดการไม่เชิงเส้น  3 (3-0-6) 
 NONLINEAR PROGRAMMING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
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  บทนําเก่ียวกับกําหนดการไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบต่อเนื่องและแบบวิยุต การหา
ค่าเหมาะท่ีสุดแบบมีเง่ือนไขบังคับและไม่มีเง่ือนไขบังคับ การหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบสโตแคสติกและแบบเชิง
กําหนด วิธีค้นหาตามเส้น วิธีค้นหาบริเวณท่ีเชื่อถือได้ วิธีเกรเดียนต์สังยุค วิธีควอซินิวตัน วิธีจุดภายใน 
กําหนดการกําลังสอง วิธีพานอลต้ีและลาแกรนเจียนแบบแต่งเติม 
  Introduction to non-linear programming, continuous and discrete optimization, 
constrained and unconstrained optimization, stochastic and deterministic optimization, line 
search methods, trust-region methods, conjugate gradient methods, quasi-newton methods, 
interior-point methods, quadratic programming, penalty and augmented lagrangian methods. 
01218514 เมตาฮิวริสติกส์   3 (3-0-6)
 METAHEURISTICS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
 ความหมายและแนวคิดของเมตาฮิวริสติกส์   การหาค่าเหมาะท่ีสุดโดยอาศัยเกรเดียนต์เป็น
พ้ืนฐาน วิธีค้นหาโดยอาศัยประชากรเป็นพ้ืนฐาน การค้นหาคําตอบแบบพ้ืนท่ีใกล้เคียง การอบอ่อนจําลอง วิธี
ค้นหาแบบทาบู วิธีเชิงพันธุกรรม วิธีอาณานิคมมด วิธีค้นหาแบบขนาน 
 Definition and concept of metaheuristics, gradient-based optimization, 
population-based methods, local search, simulated annealing, Tabu search, genetic 
algorithm, ant colony optimization, parallel search methods. 
01218515 รูปแบบและการวิเคราะห์ตัวแปรพหุ  3 (3-0-6)
 MULTIVARIATE MODEL AND ANALYSIS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  การแจกแจงมัลตินอร์มอล การประมาณค่าเฉลี่ยและเมทริกซ์ค่าความผันแปร การแจกแจง
วิชาร์ท การแจกแจงของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วนและพหุคูณ โฮเตลลิงทีกําลังสองและออสแลส 
องค์ประกอบหลัก 
  Multi-normal distribution, estimation of mean and covariance matrix, Wishart 
distribution, distribution of partial and multiple correlation coefficients, Hotelling’s T and 
Oslash, principal component. 
01218516 รูปแบบและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา  3 (3-0-6)
 TIME SERIES MODELING AND ANALYSIS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์เชิงสถิติและการออกแบบการปรับกระบวนการเพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ ซ่ึงครอบคลุมอนุกรมเวลาแบบอรีมา สหสัมพันธ์ตนเอง และการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การบูรณา
การของการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและการควบคุมแบบย้อนกลับ การบ่งชี้และการประมาณค่าของฟังก์ชัน
ถ่ายโอน การออกแบบและวิเคราะห์การควบคุมแบบสโตแคสติก การควบคุมแบบ PID และ EWMA 
  Statistical analysis and design of process adjustment methods for quality 
improvement purposes, topics include ARIMA time series models, autocorrelation and 
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statistical process control (SPC), integration of SPC schemes and feedback control, 
identification and estimation of transfer function models, design and analysis of optimal 
stochastic controllers, PID and EWMA controllers. 
01218517 การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองข้ันสูง  3 (3-0-6)
 ADVANCED DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS 
  วิชาบังคับก่อน  :  01218301 สถิติคณิตศาสตร์ 

 PREREQUISITE : 01218301 MATHEMATICAL STATISTICS 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานและแนวทางสําหรับการออกแบบการทดลอง การประยุกต์ใช้
เทคนิคการออกแบบการทดลอง เทคนิคทางสถิติท่ีใช้ในการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล การทดลองปัจจัย
เดียว การออกแบบบล๊อคสุ่ม การออกแบบลาตินสแควร์ การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล การ
ออกแบบการทดลองเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียล และการสร้างแบบจําลองการถดถอย   
 A study of basic principles and guidelines for experimental design, 
applications of experimental design techniques, statistical techniques in experimentation 
and data analysis, experiments with a single factor, randomized blocks design, Latin squares 
design, factorial experimental design, fractional factorial design, and regression modeling. 
01218518  วิศวกรรมความเชื่อถือได้  3 (3-0-6)
 RELIABILITY ENGINEERING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดของความเชื่อถือได้และวิธีการดําเนินงานสําหรับการสร้างตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ หัวข้อท่ีสําคัญ ประกอบด้วย การประเมินผลและการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ ตัว
แบบร่วมสําหรับองค์ประกอบย่อยและระบบความเชื่อถือได้ ระบบการซ่อม และการประยุกต์ใช้งานของ
วิศวกรรมความเชื่อถือได้ 
 A study of reliability concepts and methodology for mathematical modeling 
with the topics of assessment and improvement of product reliability, common models for 
component and reliability systems, repairable systems, and reliability engineering 
application. 
01218519 ปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการออกแบบทางการยศาสตร์  3 (3-0-6) 
 HUMAN FACTORS IN ENGINEERING AND ERGONOMICS DESIGN 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
 หัวข้อท่ัวไปในด้านมนุษยปัจจัยท่ีสําคัญสําหรับนักออกแบบและนักวิจัย ปัญหาในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมสัดส่วนมนุษย์ ความแข็งแรงและความล้า ปัญหาในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน
และคอมพิวเตอร์ หลักการและกระบวนการพ้ืนฐานในการออกแบบระบบทํางานร่วมระหว่างคนและ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้  ตรึกตรองและระบบการเคลื่อนไหวของคน การวัด
ประสิทธิภาพของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์และการคาดการเวลาทํางาน 
 General human factors topics important to designers and researchers, 
overview issues in product design, human-dimension engineering, strength and fatigue, 
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overview issues in Human-Computer Interaction (HCI), principles and methods providing 
foundation for the design of effective human-computer systems, human perception, 
cognition and motor system, HCI performance measurement and task completion time 
estimation. 
01218520 การยศาสตร์ในการออกแบบสถานท่ีทํางาน  3 (3-0-6)
 ERGONOMICS IN WORKPLACE DESIGN 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  การวิเคราะห์ข้อกําหนดของงานหรือจากข้อมูลของผลิตภัณฑ์ แนวคิดและหลักการทางการย
ศาสตร์ กระบวนการออกแบบบนพ้ืนฐานของข้อมูลมาตรฐาน กระบวนการออกแบบบนพ้ืนฐานของข้อมูลโดย
การทําการวิจัย การออกแบบสิ่งแวดล้อมในการทํางาน อุปกรณ์และระบบในการขนย้ายวัสดุ ประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจของคน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อย่างความสามารถในการใช้งาน ความวางใจในการใช้งาน 
ความสามารถในการประกอบได้ของผลิตภัณฑ์ 
  The analysis of job requirements/product information, ergonomic concepts 
and principles, evidence-based design process and research-based design process, work 
environment design, material handling devices and systems, human performance and 
satisfaction, product analysis such as usability, reliability, assemblability. 
01218521 การออกแบบการวิจัยปัจจัยมนุษย์      3 (3-0-6)
 HUMAN FACTORS RESEARCH DESIGN 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 
  การวิจัยตามแนวทฤษฎีและการทดลอง รวมท้ังการอภิปรายและการประยุกต์ใช้การ
ออกแบบทางสถิติสําหรับงานวิจัยเฉพาะทางและเทคนิคการวิเคราะห์ เนื้อหาหลักในการการวิจัยและในการ
ประเมินผลของการวิจัยปัจจัยมนุษย์ การวิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 Theoretical and empirical research, with discussion and application of specific 
research statistical design and analytical techniques, major issues in research and in 
evaluation of human factors research, analysis of quantitative and qualitative data.  
01218522 ปัจจัยมนุษย์ในการออกแบบระบบ      3 (3-0-6)  
 HUMAN FACTORS IN SYSTEMS DESIGN 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 
 พ้ืนฐานของทฤษฎีระบบท่ัวไปท่ีประยุกต์ใช้กับปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและองค์กร 
ปัญหาท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบ   
 Foundations of general system theory applied to human factors in engineering 
and organizational enterprises, issues of system efficiency and quality. 
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01218523 วิศวกรรมการเรียนรู้       3 (3-0-6) 
 COGNITIVE ENGINEERING 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 

กระบวนการจัดการข้อมูลของมนุษย์ การรับรู้ ความต้ังใจ ความจํา การคิด การตัดสินใจ และ
การปฏิบัติการ 

Human information processing, perception, attention, memory, cognition, 
decision making, and response execution. 
01218524 การยศาสตร์กายภาพ       3 (3-0-6) 

PHYSICAL ERGONOMICS 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 

หลักการปัจจัยมนุษย์ในการออกแบบระบบคน-เครื่องจักร ชีวกลศาสตร์ ความเม่ือยล้า 
ความสามารถทางกายภาพในการทํางาน การออกแบบสถานีงาน การควบคุมและการแสดงผล การทํางาน
ร่วมกันของคน-เครื่องจักร และการจัดสภาพแวดล้อมในระบบอุตสาหกรรม 

Human factors principles in the design of human-machine system, 
biomechanics, fatigue, physical work performance, design of workstations, controls and 
displays, human machine interfaces, and environmental setting in industrial system. 
01218525 ความปลอดภัยระบบข้ันสูง       3 (3-0-6) 
 ADVANCED SYSTEM SAFETY 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 

การจัดการความปลอดภัยในพ้ืนท่ีทํางาน การควบคุมอันตราย การจัดการสุขภาพสําหรับ
พนักงาน การประยุกต์วิศวกรรมความปลอดภัย การวิเคราะห์ระบบ การสืบสวนและการป้องกันอุบัติเหตุ   

Safety management at workplace, hazard control, health management for 
workers, applied safety engineering, system analysis, accident investigation and prevention. 
01218526 วิศวกรรมความปลอดภัยข้ันสูงและการจัดการความเสี่ยง    3 (3-0-6) 

ADVANCED SAFETY ENGINEERING AND RISK MANAGEMENT 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 

การวิเคราะห์วิศวกรรมความปลอดภัยข้ันสูง ความผิดพลาดของมนุษย์ การประเมินความ
น่าเชื่อถือของระบบ การจัดการความสี่ยง รูปแบบของระบบ และการออกแบบระบบ  

Advanced safety engineering analysis, human error, system reliability 
assessment, risk management, model of system, and system design. 
01218527 เรื่องคัดสรรด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  3 (3-0-6) 
 SELECTED TOPICS IN INDUSTRIAL ENGINEERING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 



  มคอ. 2 

 

 

วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
 

107 

 

  ศึกษาเก่ียวกับเรื่องเฉพาะด้านวิศวกรรมอุตสาหการและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้อง   
 A study of selected topics in industrial engineering and related case studies. 

01218528 เรื่องคัดสรรด้านการวิจัยดําเนินงาน  3 (3-0-6) 
 SELECTED TOPICS IN OPERATIONS RESEARCH 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับเรื่องเฉพาะด้านการวิจัยดําเนินงานและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้อง   

 A study of selected topics in operations research and related case studies. 
01218529 เรื่องคัดสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    3 (3-0-6) 
 SELECTED TOPICS IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับเรื่องเฉพาะด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้อง   

 A study of selected topics in logistics and supply chain management and 
related case studies. 
01218530 เรื่องคัดสรรด้านปัจจัยมนุษย์      3 (3-0-6) 
 SELECTED TOPICS IN HUMAN FACTORS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับเรื่องเฉพาะด้านปัจจัยมนุษย์และกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้อง   

 A study of selected topics in human factors and related case studies. 
01218531 เรื่องคัดสรรด้านวิศวกรรมคุณภาพ      3 (3-0-6) 
 SELECTED TOPICS IN QUALITY ENGINEERING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับเรื่องเฉพาะด้านวิศวกรรมคุณภาพและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้อง   

 A study of selected topics in quality engineering and related case studies. 
 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต (Manufacturing Engineering) 
01218540  โลหะวิทยากายภาพข้ันสูง 1  3 (3-0-6) 
   ADVANCED PHYSICAL METALLURGY 1    
   วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างของโลหะ วิธีการวิเคราะห์โครงสร้าง การยึดเกาะของผลึก ดิส
โลเคชั่นและการเสียรูปแบบถาวร องค์ประกอบของขอบเกรน ช่องว่างในเชิงอะตอม การอบอ่อน สารละลาย
ของแข็ง เฟสไดอะแกรมแบบสององค์ประกอบ และการแพร่ในของแข็ง 
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  A study of the structure of metals, structural analysis methods, crystal 
binding, dislocations and plastic deformation, elements of grain boundaries, atomic 
vacancies, annealing, solid solutions, binary phase diagrams, and diffusion in solid. 
01218541  โลหะวิทยากายภาพข้ันสูง 2  3 (3-0-6) 
   ADVANCED PHYSICAL METALLURGY 2 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับการแข็งตัวของโลหะ กระบวนการเกิดและเติบโตของของแข็ง การเพ่ิมความ
แข็งโดยการตกตะกอน ทวินนิ่งและปฏิกิริยามาร์เตนไซต์ ระบบโลหะผสมของเหล็กกับคาร์บอน การเพ่ิมความ
แข็งของเหล็กกล้า ระบบของโลหะผสมท่ีไม่ใช่เหล็ก  การแตกหักและกระบวนการแตกหัก และการเสียรูปแบบ
ถาวรเนื่องจากอุณหภูมิ 
  A study of solidification of metals, nucleation and growth kinetics, 
precipitation hardening, deformation twinning and martensite reactions, iron-carbon alloy 
system, the hardening of steel, selected non-ferrous alloy systems, fracture and fracture 
processes, and thermally activated plastic deformation. 
01218542  การประสานวัสดุข้ันสูง  3 (3-0-6) 
   ADVANCED JOINING OF MATERIALS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับการแล่นประสาน การบัดกรี การประสานโดยการแพร่ หลักการเบื้องต้น
ของการประสาน โลหะเติม ฟลักซ์และบรรยากาศในการประสาน การเตรียมพื้นผิวการประสานด้วยวิธี
ต่างๆ โลหะวิทยาของรอยประสาน การตรวจสอบรอยประสานลักษณะทางโลหะวิทยาของโครงสร้างท่ีผ่าน
การเชื่อม หลักการทางโลหะวิทยากายภาพท่ีเก่ียวข้อง การเกิดจุลโครงสร้างในบริเวณต่างๆ ของรอยเชื่อมแบบ
หลอมละลายและการเชื่อมแบบสถานะของแข็ง หลักการของความสามารถในการเชื่อม โลหะวิทยาของการ
เชื่อมโลหะผสมบางชนิด ได้แก่ เหล็กกล้าโครงสร้าง เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสมท่ีไม่ใช่เหล็ก 
  A study of brazing, soldering, diffusion bonding, fundamental principles of 
these joining techniques, filler metals, fluxes and joining atmospheres, surface preparation, 
variety of joining methods, joint metallurgy,  inspection of finished joints , metallurgical 
characteristics of welded structures, related physical metallurgy principles, evolution of 
microstructure in different regions of both fusion welds and solid-state welds, the principles 
of weldability, the welding metallurgy of specific alloy systems, including structural steels, 
stainless steels, and non-ferrous alloys. 
01218543  กระบวนการแปรรูปพลาสติกข้ันสูง  3 (3-0-6) 
   ADVANCED PLASTIC PROCESSING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับประเภทของโพลิเมอร์และวัสดุพลาสติก การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก การ 
ออกแบบกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติก การวิเคราะห์ต้นทุนในกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติก 
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  A study of classifications of polymer and plastic materials, design of plastic 
product, design of plastic production processes, cost analysis in plastic production 
processes. 
01218544  วิธีการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุข้ันสูง  3 (3-0-6)  
   ADVANCED MATERIALS CHARACTERIZATION TECHNIQUES 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับวิธีการท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ปริมาณและการวิเคราะห์ทางภาพของวัสดุ 
หลักการของการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ หลักการของเครื่องมือและการ
ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์ระดับจุลภาคโดยลําแสงอิเล็กตรอน
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติกายภาพของวัสดุ และวิธีการวิเคราะห์พ้ืนผิว 
  A study of a range of techniques for imaging and quantitatively analyzing 
materials by using the x-ray diffraction method, instrumentation principles and the use of 
optical microscopy and electron microscopy, electron beam microanalysis by using scanning 
electron microscope and transmission electron microscope for learning the relationship 
between microstructure and physical properties of materials, and surface analysis 
techniques. 
01218545  ระบบการผลิต   3 (3-0-6) 
   MANUFACTURING SYSTEMS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของระบบการผลิต ระบบการผลิตแบบด้ังเดิมและสมัยใหม่ 
การวางผังระบบการผลิตและการออกแบบระบบขนย้ายวัสดุ กรุ๊ปเทคโนโลยีและเซลล์การผลิต หลักการของ
หุ่นยนต์ และรถขนย้ายอัตโนมัติ การควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผนและจัดลําดับ การผลิต 
แนวความคิดร่วมสมัยในการปรับปรุงการผลิต การนําเสนอกรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
01218546  ปรากฏการณ์การถ่ายเท  3 (3-0-6) 
   TRANSPORT PHENOMENA 
   วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
   หลักการการถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อนและมวล การกําหนดคุณสมบัติการถ่ายโอน การ
อนุรักษ์มวล โมเมนตัมและพลังงานในการไหลแบบราบเรียบและแบบป่ันป่วนในระดับจุลทรรศน์ สมการการ
เปลี่ยนแปลงสําหรับระบบหลายองค์ประกอบ การถ่ายโอนระหว่างสองวัฏภาค ทฤษฎีชั้นขอบเขต ดุล
มหาทรรศน์สําหรับระบบอุณหภูมิคงท่ี ระบบอุณหภูมิไม่คงท่ีและระบบหลายองค์ประกอบ 
   Fundamentals of momentum, heat and mass transport, determination of 
transport properties, conservation of mass, momentum and energy in laminar and turbulent 
flow in microscopic approach, equations of change for multicomponent systems, transport 
between two phases, boundary layer theory, macroscopic balance for isothermal, 
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nonisothermal and multicomponent systems.  
01218547  วัสดุพลาสติก    3 (3-0-6) 
   PLASTIC MATERIALS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
   ศึกษาเก่ียวกับการแบ่งกลุ่มของโพลิเมอร์  กระบวนการโพลีเมอร์ไรเซชั่น การเกิดผลึกและ
การเติบโตของผลึก สัณฐานวิทยา คุณสมบัติและชนิดของเทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซทต้ิงและอีลาสโตเมอร์  
การประยุกต์ใช้วัสดุพลาสติก 
   A study of classified polymer, polymerization process, crystallization 
nucleation and growth, morphology, properties and types of thermoplastics, thermosetting 
and elastomer, application of plastic materials. 
01218548  การถ่ายเทความร้อน   3 (3-0-6) 
   HEAT TRANSFER 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
   การนําและการพาความร้อนแบบสถานะคงตัวและไม่คงตัวในระบบท่ีมีการไหลและระบบท่ีไม่
มีการไหล การพาความร้อนแบบบังคับและแบบธรรมชาติ การถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสี ความสัมพันธ์
ของสัมประสิทธิ์ การถ่ายโอนความร้อน ผลของความหนืด และผลของความไม่ต่อเนื่อง การถ่ายโอนความร้อน
เม่ือมีการควบแน่นของไอ เน้นการหาคําตอบโดยวิธีคํานวณ วิเคราะห์ และวิธีเชิงตัวเลข 
   Steady and unsteady state heat transfer by conduction and convection in flow 
and non-flow systems, forced and natural convection, radiant heat transfer, correlation of 
heat transfer coefficients, effect of viscous dissipation and non-continuous effect, heat 
transfer with vapor condensation, emphasis on analytical and numerical methods of solution. 
01218549  การออกแบบสําหรับการผลิตและการประกอบ  3 (3-0-6) 
  DESIGN FOR MANUFACTURING AND ASSEMBLY 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานของงานประกอบ หลักการทางเทคนิคของงานประกอบ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะกับกระบวนการผลิตและงานประกอบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะกับการประกอบโดย
คนงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะกับการประกอบแบบอัตโนมัติหรือการประกอบโดยหุ่นยนต์ การ
วางแผนและการดําเนินการผลิตในงานประกอบ การสร้างแบบจําลองและการออกแบบระบบงานประกอบ 
  A study of fundamental of assembly, technical principles of assembly, 
product design for manufacturing and assembly, product design for manual assembly, 
product design for automatic or robot assembly, planning and implementation of assembly, 
modeling and design of assembly systems. 
01218550 การควบคุมแบบดิจิตอล               3 (3-0-6) 

 DIGITAL CONTROL 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
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 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับบทนําของทฤษฎีระบบงานควบคุม ทฤษฎีระบบงานควบคุมแบบดิจิตอล 
ทฤษฎีระบบงานควบคุมเชิงหลากมิติ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการควบคุมระบบ 
  A study of an overview of classical control theory, digital control theory, state 
space control theory, and applications of computer programs for system control. 
01218551 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม       3 (3-0-6) 

 INDUSTRIAL ROBOTICS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับกลไกพ้ืนฐาน ระบบจลศาสตร์ กลไกการเคลื่อนท่ี กลศาสตร์การเคลื่อนท่ีของ
หุ่นยนต์ การวางแผนการทํางานของหุ่นยนต์ และการเคลื่อนไหวและการควบคุมหุ่นยนต์ 
  A study of basic mechanism, dynamic system, spatial mechanism, manipulator 
kinematics, trajectory planning, and manipulator dynamic and control. 
01218552 ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติข้ันสูง       3 (3-0-6) 

 ADVANCED INDUSTRIAL AUTOMATION 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาเก่ียวกับหลักการของเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ชุดควบคุมพีแอลซี เทคโนโลยีอุปกรณ์
ตรวจจับสัญญาณ การสื่อสารทางดิจิตอล การควบคุมแบบป้อนกลับ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและ
เครื่องจักรกล 
  A study of principles of automation technology, Programmable Logic 
Controllers (PLC), sensor technology, digital communication, feedback control, and man-
machine interface. 
01218553 การหล่อโลหะข้ันสูง       3 (3-0-6) 
 ADVANCED METAL CASTING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
หลักการทางโลหะวิทยาและวิศวกรรมท่ีประยุกต์ใช้ในงานหล่อโลหะและอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวข้อง เทคนิคข้ันสูงในการหล่อโลหะ 
Metallurgical and engineering principles applied in foundry and related 

industries; Advanced techniques for metal casting. 
01218554 โครงสร้างและสมบัติทางกลของวัสดุ     3 (3-0-6) 
 STRUCTURE AND MACHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
วิธีวัดสมรรถนะของวัสดุด้วยวิธีต่างๆ และการประยุกต์ สมบัติทางกลท่ีนิยมใช้สําหรับเลือก

วัสดุ และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติเหล่านี้กับโครงสร้างจุลภาค 
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 Various measures of the performance of materials and applications, 
mechanical properties usually used in materials selection, development of the relationship 
between these properties and the microstructure. 
01218555 การกัดกร่อนและการออกซิเดชัน      3 (3-0-6) 
 CORROSION AND OXIDATION 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
ธรรมชาติของผิว การก่อนิวเคลียส และการเติบโตของฟิล์มผิว เทคนิคสําหรับการศึกษา

โครงสร้างของผิวและฟิล์มผิว ชนิดของปรากฏการณ์การกัดกร่อน และกลไกของการกัดกร่อน วิธีควบคุมการ
กัดกร่อนและการป้องกันกลไกของการเกิดออกซิเดชัน การควบคุมการออกซิเดชันโดยการใช้การเจือและการ
เคลือบผิว 

Nature of surfaces, nucleation and growth of surface films, techniques for 
studies of surface structures and surface films, types of corrosion phenomena and 
mechanisms of corrosion, methods of corrosion control and prevention, mechanisms of 
oxidation, control of oxidation by alloying and surface coatings. 
01218556 ความล้าของวัสดุ         3 (3-0-6) 
 FATIGUE OF MATERIALS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
วิธีการออกแบบทดสอบความล้า ความล้าของกลุ่มโลหะและนอกกลุ่มโลหะระดับมหภาคและ

จุลภาค การเติบโตของรอยร้าวจากความล้าและการแตกหัก การทดสอบและข้อมูลของความล้าท่ีมีแอมพลิจูด
คงท่ี รอยบากและผลของรอยบาก การประมาณอายุสําหรับการโหลดด้วยแอมพลิจูดคงท่ี ความล้าจากอดีต
ของโหลดท่ีแท้จริง ผลของสภาพแวดล้อม ความล้าของชิ้นส่วนทางกล 

Fatigue design methods, macro/micro aspects of fatigue of metals and non-
metals, fatigue crack growth and fracture, constant amplitude fatigue tests and data, notches 
and their effects, life estimates for constant amplitude loading, fatigue from real load 
histories, environmental effects, fatigue of mechanical components. 
01218557 การคืบของวัสดุ        3 (3-0-6) 
 CREEP OF MATERIALS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
ผลของความบกพร่องท่ีมีต่อการเสียรูปแบบถาวรและพฤติกรรมของการคืบ กลไกของการ

เกิดการเสียรูปแบบถาวรและการคืบ แผนภาพของกลไกการเสียรูป กฎของการคืบ การทํานายระยะเวลาใน
การเกิดการคืบ ซุปเปอร์พลาสติกซิตี้ 

The effects of defects on plastic deformation and creep behavior, the 
mechanisms of plastic deformation and creep, deformation mechanism maps, creep laws 
creep life prediction, superplasticity. 
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01218558 กระบวนการผลิตข้ันสูง       3 (3-0-6) 
 ADVANCED MANUFACTURING PROCESSES 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาเก่ียวกับการตัดด้วยเสียงความถ่ีสูง การตัดด้วยสารเคมี การตัดด้วยกระบวนการไฟฟ้า
เคมี การเจียระไนท่ีใช้สารละลายไฟฟ้าเคมี การกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า  การกัดอาร์คด้วยไฟฟ้าแบบเส้นลวด  การ
ตัดโดยใช้เลเซอร์ การตัดโดยใช้ลําแสงอิเล็กตรอน การตัดโดยใช้พลาสมา โลหะผงวิทยา การบัดกรีแบบไร้สาร
ตะก่ัว การผลิตไอซี และการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว  
 A study of ultrasonic machining, chemical machining, electrochemical 
machining, electrolytic grinding, electrical discharge machining, wire-electrical discharge 
machining, laser beam machining, electron beam machining, plasma arc cutting, powder 
metallurgy, lead-free soldering, IC processing, and rapid prototyping. 
01218559 วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้งาน      3 (3-0-6) 
 NANOMATERIALS AND THEIR APPLICATIONS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
 โครงสร้างนาโน การสังเคราะห์และการข้ึนรูปโครงสร้างนาโน การตรวจคุณลักษณะ
โครงสร้างนาโน ชนิดของวัสดุนาโน การทดสอบสมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางแสง และสมบัติ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุนาโน การประยุกต์ใช้งานวัสดุนาโน 
 Nanostructures, synthesis and fabrication of nanostructures, nanostructure 
characterization, types of nanomaterials, mechanical, thermal, optical and electronic 
properties testing, applications of nanomaterials. 
01218560 ทฤษฎีกระบวนการทางพลาสติก      3 (3-0-6) 
 PLASTIC PROCESSING THEORY 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์การไหล สมบัติยืดหยุ่นแบบเชิงเส้น สมบัติยืดหยุ่นแบบไม่เชิงเส้น 
การไหลเฉือนแบบคงตัว คุณสมบัติการไหลและการวัด การหมุนและการเลื่อนของพ้ืนผิว กฎวิทยาศาสตร์การ
ไหลสําหรับการอัดรีด กฎวิทยาศาสตร์การไหลสําหรับการฉีดข้ึนรูป กฎวิทยาศาสตร์การไหลสําหรับการเป่า 
ข้ึนรูป 
 A study of rheology, liner viscoelasticity, nonlinear viscoelasticigy, steady 
simple shear flow, flow properties and measurement, rotational and sliding surface, role of 
rheology in extrusion, role of rheology in injection molding, role of rheology in blow molding. 
01218561 การออกแบบชิ้นงานพลาสติก      3 (3-0-6) 
 PLASTIC PART DESIGN 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
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 ศึกษาเก่ียวกับประเภทของพลาสติก การข้ึนรูปพลาสติกด้วยวิธีการฉีด กระบวนการออกแบบ
และเลือกวัสดุ การออกแบบโครงสร้าง การวิเคราะห์ความเค้นจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการทดลอง 
งานประกอบชิ้นงานพลาสติกฉีด 
 A study of types of plastics, plastic injection molding, design process and 
material selection, structure design considerations, simulation and experiment for stress 
analysis, assembly of injection molded plastic part. 
01218562 การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก      3 (3-0-6) 
 PLASTIC INJECTION MOLD DESIGN 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาเก่ียวกับการออกแบบชิ้นงานพลาสติก การประมาณค่าแม่พิมพ์ การออกแบบผัง
องค์ประกอบแม่พิมพ์ การออกแบบและวิเคราะห์การฉีดเข้าโพรงแบบ การออกแบบทางเข้า รูระบายอากาศ 
การออกแบบระบบหล่อเย็น การหดตัวและการโก่งงอ การออกแบบระบบปลดชิ้นงาน เทคโนโลยีแม่พิมพ์ 
 A study of plastic part design, mold cost estimate, mold layout design, cavity 
filling analysis and design, gate design, venting, cooling system design, shrinkage and 
warpage, ejection system design, mold technology. 
01218563 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและวิศวกรรมสําหรับ   3 (3-0-6) 
  การข้ึนรูปด้วยการฉีดพลาสติก  

 COMPUTER AIDED DESIGN AND ENGINEERING FOR   
 PLASTIC INJECTION MOLDING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสําหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดและการประกอบ การออกแบบแม่พิมพ์และการประกอบอย่างชาญฉลาด การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมสําหรับการออกแบบแม่พิมพ์และกระบวนการฉีดข้ึนรูป เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบและวิศวกรรม 
 A study of computer aided design of injection mold, plastic injection mold 
design and assembly, intelligent mold design and assembly, computer aided engineering 
application for mold design and injection molding process, computer aided design and 
engineering technology. 
01218564 การอัดรีดโพลิเมอร์ข้ันสูง        3 (3-0-6) 
  ADVANCED POLYMER EXTRUSION 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
  ประเภทของเครื่องอัดรีด ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องอัดรีด การวัดและควบคุม ทฤษฎี
การข้ึนรูปแบบอัดรีด ความรู้เก่ียวกับการออกแบบสกรู และหัวอัดรีด กระบวนการอัดรีดด้วยสกรูคู่ การผลิต
แผ่นพลาสติก ท่อ โพรไฟล์ เส้นใย  การเคลือบสายไฟ การเป่าฟิล์ม และการลามิเนต การข้ึนรูปแบบอัดรีดร่วม
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 Different types of extruders, extruder hardware, instrumentation and control, 
extrusion theory, screw and die design, twin screw extrusion process, processing of plastic 
sheet, tube, profile, fiber, coating, blown film extrusion, laminate, co-extrusion. 

01218565 การสร้างต้นแบบรวดเร็ว       3 (3-0-6) 
 RAPID PROTOTYPING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
 ชนิดและกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว การข้ึนรูปด้วยการใช้แสง  การข้ึนรูปเป็นชั้น การ
ข้ึนรูปด้วยการอัดรีด การข้ึนรูปด้วยการพิมพ์ ส่วนประกอบของเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็ว การประยุกต์ใช้การ
สร้างต้นแบบรวดเร็ว 
 Types of rapid prototyping, stereolithography process, lamination, extrusion 
and ink-jet printing, hardware of rapid prototype machine, application of rapid prototype. 
01218566 เรื่องคัดสรรด้านวิศวกรรมวัสดุ      3 (3-0-6) 

 SELECTED TOPICS IN MATERIALS ENGINEERING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาเก่ียวกับเรื่องเฉพาะด้านวิศวกรรมวัสดุและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้อง   

  A study of selected topics in materials engineering and related case studies. 
01218567 เรื่องคัดสรรด้านวิศวกรรมการผลิต      3 (3-0-6) 

 SELECTED TOPICS IN MANUFACTURING ENGINEERING 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาเก่ียวกับเรื่องเฉพาะด้านวิศวกรรมการผลิตและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้อง   
 A study of selected topics in manufacturing engineering and related case. 

studies. 
01218568 เรื่องคัดสรรด้านหุ่นยนต์       3 (3-0-6) 
 SELECTED TOPICS IN ROBOTICS 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาเก่ียวกับเรื่องเฉพาะด้านหุ่นยนต์และกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้อง   
 A study of selected topics in robotics and related case studies. 

01218569 เรื่องคัดสรรด้านวิศวกรรมพลังงาน      3 (3-0-6) 
 SELECTED TOPICS IN ENERGY ENGINEERING 

  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาเก่ียวกับเรื่องเฉพาะด้านวิศวกรรมพลังงานและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้อง   
 A study of selected topics in energy engineering and related case studies. 
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1. สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน 

 
สถานท่ี 
อาคารเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
อุปกรณ์การสอน 
 
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้ว  

เครื่องทดสอบพฤติกรรมทางความร้อนของวัสดุ   จํานวน 1 เครื่อง 
เตาอบรีโฟลว์       จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์โลหะบัดกรี      จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องวัดความหนืดโลหะบัดกรี     จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมของโลหะ     จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องทดสอบอเนกประสงค์     จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องทดสอบแรงกระแทก     จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องทดสอบความล้าแบบหมุนดัด     จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องทดสอบความแข็งอเนกประสงค์    จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์    จํานวน 1 เครื่อง 
กล้องจุลทรรศน์แบบประสม     จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องขัดชิ้นงานสําหรับงานโลหะวิทยา    จํานวน 1 เครื่อง 
เตาเผาอุณหภูมิสูง      จํานวน 1 เครื่อง 
เตาหลอมโลหะระบบเหนี่ยวนํา     จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรง     จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องเชื่อมแบบจุด      จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องสร้างต้นแบบชิ้นงานอย่างรวดเร็ว    จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องข้ึนรูปโลหะด้วยประจุไฟฟ้า      จํานวน 1 เครื่อง 
ชุด Machining Center      จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องเจาะต้ังโต๊ะใช้งานหนัก     จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องกลึงโลหะ       จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องกัดแนวด่ิง       จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องไสโลหะ       จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องเจียรนัยราบ      จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องพับควบคุมด้วยระบบเชิงตัวเลข    จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องตัดโลหะแผ่นด้วยพลาสมา     จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องตัดชิ้นงานทดสอบ      จํานวน 1 เครื่อง 
ชุดฝึกสําหรับระบบแมคคาทรอนิกส์    จํานวน 1 เครื่อง 
ซอฟท์แวร์ Minitab      จํานวน 1 ชุด 
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ซอฟท์แวร์ Arena      จํานวน 10 ชุด 
ซอฟท์แวร์ Matlab      จํานวน 18 ชุด 

 
อุปกรณ์ท่ีต้องการเพ่ิมในอนาคต  

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด    จํานวน 1 เครื่อง 
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน    จํานวน 1 เครื่อง 
ชุดกลึงโลหะแบบ CNC      จํานวน 1 เครื่อง 
ชุดข้ึนรูปพลาสติก      จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องตรวจสอบจุดบกพร่องของชิ้นงานแบบอัลตราโซนิค  จํานวน 1 เครื่อง 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม      จํานวน 1 เครื่อง 
ซอฟท์แวร์ Thermo-Calc      จํานวน 1 ชุด 

 
2. ห้องสมุด 

 

2.1 จํานวนทรัพยากรสารนิเทศ ของสํานักหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

สถิติจํานวนทรัพยากรสารนิเทศ 

จํานวนหนังสือปจัจุบัน         
(เล่ม) 

จํานวนวารสาร(ช่ือ
เร่ือง) 

จํานวนวารสาร เย็บ
เล่ม (เล่ม) 

จํานวน
หนังสือพิมพ์    
(ช่ือเร่ือง) 

จํานวนโสตทัศนวัสดุ                     
(ม้วน,แผ่น,ตลับ) 

ชื่อห้องสมุด 

ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ 
วีดีโอ-   
เทป 

ซีดี-รอม 
เทป- 

คาสเซ็ท 

1. สํานักหอสมุดกลาง 111,814 70,550 825 174 4,288 4,432 18 2 2,868 14,601 1,391 

2. ห้องสมุดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

25,543 30,946 42 16 449 5,066 12 2 417 - - 

3. ห้องสมุดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

18,503 23,841 53 53 401 12,778 9 2 17 10 - 

4. ห้องสมุดคณะ
วิทยาศาสตร์ 

6,866 3,873 10 21 133 1,347 1 - - - - 

5. ห้องสมุดคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม 

32,593 13,381 187 52 771 345 9 1 - - - 

6. ห้องสมุดคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6,236 5,294 60 7 238 253 8 2 - - - 

7. ห้องสมุดวิทยาเขต
ชุมพร  

10,600 2,820 - - - - - - - - - 

รวม  212,155 150,705 1,177  323 6,280 24,221 57 9 3,302 14,611  1,391 

                                    ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558 
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 2.2 รายช่ือฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ของห้องสมุดกลางมีให้บริการ 

ลําดับท่ี ช่ือฐานข้อมูล ขอบเขตของเน้ือหา 
1 ABI/INFORM Complete เป็นฐานข้อมูลท่ีรวบรวมขอ้มูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด 

เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษ ีคอมพวิเตอร์ มากกวา่ 
1,100 รายช่ือ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท 
และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสารท่ัวโลกกวา่ 800 รายช่ือ เร่ิม
บอกรับป1ี971-ปัจจุบัน 

2 Academic Search Premium เป็นฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 

3 AccessScience (McGraw-Hill) ขอบเขตของเน้ือหาครอบคลุมทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีอง McGraw-
Hill Encyclopedia of science & Technology Edition ท่ี ล่าสุด 

4 ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
ส่ิงพิมพ์ต่อเน่ือง จดหมายข่าว และเอกสารประชุมวิชาการ ท่ีจัดทําโดย ACM 
(Association for Computing Machinery) ซ่ึงเน้ือหาเอกสารประกอบด้วย
ข้อมูลท่ีสําคัญ เช่น รายการ บรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และ
บทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลต้ังแต่ปี 1985-ปีปัจจุบัน 

5 ACS Web Edition + Legacy 
eJournals 

ขอบเขตของเน้ือหาครอบคลุมสาขาวิชาเคมีประยุกต์ วิศวกรรมเคมี ชีวเคมี 
Biotechnology ชีวการแพทย์ เป็นต้น แสดงผลเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร 38 
รายช่ือ ต้ังแต่ปี 1879 ถึงปัจจุบัน 

6 AIP Online + Backfiles ขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมสาขาวิชาฟิสิกส์ แสดงผลเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร 
11 รายช่ือ ต้ังแต่ปี 1930 ถึงปัจจุบันและรายงานการประชุมต้ังแต่ปี 2000 ถึง
ปัจจุบัน 

7 Annual Reviews ขอบเขตของเน้ือหาครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science และ 
Social Science แสดงผลเอกสารฉบับเต็มจาก Annual Reviews จํานวน 33 
ช่ือของปีปัจจบุัน + ย้อนหลัง 4 ป ี

8 APS Online + Prola ขอบเขตของเน้ือหาครอบคลุมสาขาวิชาฟิสิกส์ แสดงผลเอกสารฉบบัเต็มจาก
วารสารจํานวน 8 ช่ือ ปี 1893 ถึงปัจจุบนั 

9 Art Museum Image Gallery ขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมสาขา Arts History, Studio arts และ Design สืบค้น
ข้อมูลรูปภาพมากกวา่ 155,000 รูป 

10 ASCE (Journals+Proceedings) ขอบเขตของเน้ือหาครอบคลุมสาขาวิศวกรรมโยธา แสดงผลเอกสารฉบับเต็มจาก
วารสารจํานวน 30 รายช่ือ ปี 1995 ถึงปัจจุบันและรายงานการประชุมป ี1997 
ถึงปัจจุบัน 

11 ASME Transaction Journals ขอบเขตของเน้ือหาครอบคลุมสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล แสดงผลเอกสารฉบับเต็ม
จากวารสารจาํนวน 24 รายช่ือของปี 2000 ถึงปัจจุบัน 

12 ASTM Standards & Journals ขอบเขตของเน้ือหาครอบคลุมด้าน Adhesives, Cement & Concrete, Coal & 
Gas, Electrical & Magnatic Conductor... แสดงผลเอกสารฉบับเต็มของ
มาตรฐานจํานวนมากกว่า 12,000 รายการและวารสารจาํนวน 3 รายช่ือของป ี
2004 ถึงปัจจุบัน 

                                                                                                          ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2558 
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เหตุผลการขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ฉบับป พ.ศ. 2556 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

1.  หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับความเห็นชอบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 
2.  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2560 
     เม่ือวันท่ี 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
3.  หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2560 ตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560   
     เปนตนไป 
4.  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
 4.1 เพ่ือเปนการปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 
 4.2 เพ่ือใหหลักสูตรมีความหลากหลายในรายวิชาตางๆทางวิศวกรรมอุตสาหการมากยิ่งข้ึน 
 4.3 เพ่ือใหหลักสูตรมีความสอดคลองและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  พ.ศ. 2552 
5.  สาระในการปรับปรุงแกไข 

ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับ
หนึ่งไปสูระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรูของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตร ปริมาณการเรียนรูท่ี
สอดคลองกับเวลาท่ีตองใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ การปรับเปลี่ยนกลวิธี
การสอนของอาจารย การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัดประประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาเพ่ือให
ม่ันใจวา บัณฑิตจะบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีมุงหวังใหไดจริง 
6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน  
   หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏตามตารางดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2559) 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 

แบบ 1.1 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

01218000  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 1          8 (0-24-0) 
DOCTORAL THESIS 1 
01218001  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 2          8 (0-24-0) 
DOCTORAL THESIS 2 
01218002  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 3          8 (0-24-0) 
DOCTORAL THESIS 3 
01218003  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 4          8 (0-24-0) 
DOCTORAL THESIS 4 
01218004  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 5          8 (0-24-0) 
DOCTORAL THESIS 5 
01218005  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 6          8 (0-24-0) 
DOCTORAL THESIS 6 

แบบ 1.1 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

01218020  
วิทยานิพนธปริญญาเอก          48 (0-144-0) 
DOCTORAL THESIS  

รวมหนวยกิตตาม

ระเบียบสถาบันฯ 



  มคอ. 2 

 

 

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

123  

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2559) เหตุผลในการ

ปรับปรุง 

แบบ 2.1 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

01218006  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 1          6 (0-18-0) 
DOCTORAL THESIS 1 
01218007  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 2           6(0-18-0) 
DOCTORAL THESIS 2 
01218008  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 3          6 (0-18-0) 
DOCTORAL THESIS 3 
01218009  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 4          6 (0-18-0) 
DOCTORAL THESIS 4 
01218010  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 5          6 (0-18-0) 
DOCTORAL THESIS 5 
01218011  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 6          6 (0-18-0) 
DOCTORAL THESIS 6 

แบบ 2.1 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

01218021  
วิทยานิพนธปริญญาเอก          36 (0-108-0) 
DOCTORAL THESIS  

รวมหนวยกิตตาม

ระเบียบสถาบันฯ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2559) 
เหตุผล 

ในการปรับปรุง 

แบบ 2.2 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

01218012  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 1          6 (0-18-0) 
DOCTORAL THESIS 1 
01218013  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 2          6 (0-18-0) 
DOCTORAL THESIS 2 
01218014  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 3          6 (0-18-0) 
DOCTORAL THESIS 3 
01218015  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 4          6 (0-18-0) 
DOCTORAL THESIS 4 
01218016  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 5          6 (0-18-0) 
DOCTORAL THESIS 5 
01218017  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 6          6 (0-18-0) 
DOCTORAL THESIS 6 
01218018  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 7          6 (0-18-0) 
DOCTORAL THESIS 7 
01218019  
วิทยานิพนธปริญญาเอก 8          6 (0-18-0) 
DOCTORAL THESIS 8 

แบบ 2.2 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

01218021  
วิทยานิพนธปริญญาเอก          48 (0-144-0) 
DOCTORAL THESIS  

รวมหนวยกิตตาม

ระเบียบสถาบันฯ 

หมวดวิชาบังคับ 

01217300 ระเบียบวิธีวิจัย           3 (3-0-6) 

           RESEARCH METHODOLOGY  

หมวดวิชาบังคับ 

01217308 ระเบียบวิธีวิจัย           3 (3-0-6) 

               RESEARCH METHODOLOGY 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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