รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ
: Master of Engineering Program in Industrial Development
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนางานอุตสาหกรรม)
ชื่ อย่ อ
วศ.ม. (การพัฒนางานอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ
Master of Engineering (Industrial Development)
ชื่ อย่ อ
M.Eng. (Industrial Development)
3. วิชาเอก
3.1 วิชาเอกด้ านการจัดการทางวิศวกรรม
3.2 วิชาเอกด้ านการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการผลิต
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่ างชาติทสี่ ามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2549
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กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ……………
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ……
เมื่อวันที่ ……..... เดือน ........................ พ.ศ. …………
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ …………………….
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่ งชาติในปี การศึกษา
2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกร
8.2 นักวิชาการ
8.3 ทีป่ รึกษาโครงการ
8.4 ผู้บริหารโครงการ
8.5 นักวิจยั
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการทีธ่ ุรกิจอุตสาหกรรมมีความสาคัญอย่ างยิง่ ต่ อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเป็ นกาลังสาคัญในการช่ วยฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ ดขี นึ้ ได้ จึงจาเป็ นอย่ างยิง่ ทีต่ ้ องการวิศวกรหรื อบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในด้ านการบริหาร จัดการ ประกอบ
กับการแข่ งขันในตลาดโลกทีท่ วีความรุนแรงมากขึน้ ทั้งในด้ านราคา และคุณภาพ จึงจาเป็ นต้ องมีการเพิม่ ขีดความสามารถทั้งในด้ าน
การจัดการทรัพยากร การผลิต การเงิน การตลาด การประกันคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิม่ มูลค่ า
ปัจจุบันมีหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึ กษาของประเทศ สถาบันการศึ กษาส่ วนใหญ่ มุ่งเน้ นการให้
ความรู้ ทางด้ านสายวิชาชีพ ด้ านเทคนิคเป็ นหลัก ทาให้ บุคลากรด้ านนีข้ าดความรู้ ความสามารถเฉพาะด้ านการบริหารจัดการ เพื่อ
เป็ นการส่ งเสริมและเพิม่ ศักยภาพการแข่ งขันของธุรกิจอุสาหกรรมของไทยในตลาดโลก
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ จัดทาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม เพื่อจะได้ มสี ่ วนช่ วยพัฒนาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่จะเสริมสร้ างความแข็งแกร่ ง
ของภาคอุตสาหกรรมของไทยให้ แข่ งขันในตลาดโลกอย่ างมีประสิ ทธิภาพ หลักสู ตรนีน้ อกเหนื อจากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ในทางวิชาการแล้ ว ยังให้ ความสาคัญกับการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในกระบวนการเรียนการสอนด้ วย
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสภาวการณ์ ในปั จจุบันสั งคมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะความต้ องการของมนุษย์ ไม่ มีที่
สิ้นสุ ด ประกอบกับการแข่ งขันในตลาดโลกที่ทวีความรุ นแรงมากขึ้นทั้งในด้ านราคา และคุณภาพ จึงจาเป็ นต้ องมีการเพิ่มขีด
ความสามารถทั้งในด้ านการจัดการทรัพยากร การผลิต การเงิน การตลาด การประกันคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่ านั้น ภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการเล็งเห็นว่ าเป็ นหน่ วยงานที่สามารถมีการสอดแทรกกระบวนการในการคิด และวิเคราะห์
ข้ อมูลให้ ครบทุกด้ าน เพื่อการสร้ างสรรค์ ความคิดในเชิงบวก
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
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12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
โดยการปรั บปรุ งให้ สอดคล้ องกับเทคโนโลยีที่เจริ ญก้ าวหน้ า และมุ่งปลู กฝั ง พัฒนาให้ นักศึ กษามีความสามารถในการ
รับทราบและแยกแยะข้ อมูลด้ วยเหตุและผล สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลในหลาย ๆ ด้ านเพื่อจาแนกผลดีผลเสี ยก่ อนที่จะทาการสรุ ปและ
ตัดสิ นใจ นอกจากนี้เพื่ อผลิตบัณฑิตให้ มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่ อสั งคม ในหลักสู ตรจึงได้ กาหนดให้ มีการสอดแทรกใน
เรื่ องของจริยธรรมในการเรียนการสอนวิชาต่ าง ๆ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
วิ ช าและเนื้ อ หาในหลั ก สู ต รใหม่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาในด้ า นการสอน การวิ จั ย และยั ง มี ป ระโยชน์ ต่ อ
ภาคอุตสาหกรรมภายนอก ซึ่งสอดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
ไม่ มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นทีต่ ้องมาเรียน
ไม่ มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่ มี
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาและความสาคัญ
หลักสู ตรการพัฒนางานอุตสาหกรรม เป็ นหลักสู ตรทีม่ ่ งุ ผลิตมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความรู้ ด้านการจัดการ
ทางวิศวกรรมและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่ อบู รณาการความรู้ ในการแก้ ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม และนาไปสู่ การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่ อไป
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะ ดังนี้
(1) เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของวิศวกรและบุคลากรผู้ที่ทางานด้ านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมจนสามารถนาเอา
ความรู้ ทไี่ ด้ ศึกษาไปประยุกต์ ใช้ ในงานของตนอย่ างมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อส่ งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ ร่วมกันระหว่ างผู้สอนและผู้เรียน มีการแลกเปลีย่ นความรู้ ทางวิชาการและประสบการณ์
ในวิชาชีพ อันจะนาไปสู่ การแก้ ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในภาคอุตสาหกรรมได้ อย่ างถูกต้ องเหมาะสม
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษา
ไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละ
รายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในการเรียนชั้นปี ที่ 1
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน - เวลาราชการ
เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาชั้ นปริ ญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา หรื อปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หรื อสาขาทีเ่ ทียบเท่ าทั้งในหรื อต่ างประเทศจากสถาบันทีส่ ภามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับรองวิทยฐานะ
(2) ต้ องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ากว่ า 2.50 (จากระดับ 4.00) หรื อกรณีของผู้สมัครมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่ า 2.50
ต้ องมีประสบการณ์ การทางาน อย่ างน้ อย 1 ปี
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
(1) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและ/หรื อการสอบสัมภาษณ์
(2) ผู้เข้ าศึกษาต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบต้องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวัน
สมัคร)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม เป็ นหลักสู ตรที่เน้ นการประยุกต์ ใช้ ความรู้ ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการไปในการพัฒนางานอุตสาหกรรม แต่ จากจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรต้ องการพัฒนาศั กยภาพบุ คลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาทีจ่ ะสมัครเข้ าศึกษาในหลักสู ตรส่ วนใหญ่ จึงไม่ ได้ จบปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทาให้ มี
ความแตกต่ างกันในด้ านความรู้ พื้นฐาน
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ปรั บแทรกเนื้ อหาที่เป็ นพื้นฐานความรู้ ในส่ วนที่จาเป็ นที่ใช้ ศึกษาในรายวิชาบังคับ เพื่ อให้ นักศึ กษาสามารถนาไปใช้ ใน
การศึกษาในรายวิชาขั้นสู งต่ อไป
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15 และข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาไม่ เต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย
4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร

วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับเอก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
การค้ นคว้ าอิสระ
รวม

แผน ก แบบ ก 2
3
18
18
39

แผน ข
3
18
12
6
39

3.1.3 รหัสวิชา
เลขรหัสวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วยเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่ วย หมายถึง ตัวเลขลาดับรายวิชาในแต่ ละหมวดวิชา
เลข
0 – 4 หมายถึง วิชาบังคับของภาควิชา
เลข
5 – 9 หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข
0 – 1 หมายถึง วิชาทัว่ ไป
เลข
2 – 5 หมายถึง วิชาการจัดการและการวิจยั ดาเนินงาน
เลข
6 – 9 หมายถึง วิชาการผลิตและวัสดุ
เลขหลักร้ อย
เลข
5
หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน
เลข
6
หมายถึง วิชาระดับต้น
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เลข
เลข

7
8

หมายถึง วิชาระดับสู งและการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
หมายถึง วิทยานิพนธ์

3.1.4 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.4.1 วิชาบังคับร่ วม
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะต้ องศึกษาวิชาบังคับร่ วม 1 วิชา จานวน 3 หน่ วยกิต คือ
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
พอ.700 สัมมนาทางการพัฒนางานอุตสาหกรรมบูรณาการ
3 (3-0-9)
DI 700 Seminar in Integrated Industrial Development
3.1.4.2 วิชาบังคับเอก
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะต้ องศึกษาวิชาบังคับเอก 6 วิชา จานวน 18 หน่ วยกิต ตาม
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งทีเ่ รียนดังนี้
1. รายวิชาสาหรับวิชาเอกด้ านการจัดการทางวิศวกรรม
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
พอ. 620 การบริหารการผลิตสมัยใหม่
3 (3-0-9)
DI 620 Modern Production Management
พอ. 621 การบริหารการเงินและการบัญชีสาหรับวิศวกร
3 (3-0-9)
DI 621 Financial Management and Accounting for Engineers
พอ. 622 การจัดการและการวิเคราะห์ ข้อมูลทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
DI 622 Industrial Data Analysis and Management
พอ. 623 การพัฒนาและการจัดการองค์ การอุตสาหกรรมสมัยใหม่
3 (3-0-9)
DI 623 Modern Industrial Organization Management and Development
พอ. 624 การจัดการโลจีสติกส์ และโซ่ อุปทาน
3 (3-0-9)
DI 624 Logistics and Supply Chain Management
พอ. 630 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพตามแนวทาง ลีน-ซิกซ์ ซิกม่ า
3 (3-0-9)
DI 630 Quality and Productivity Development: Lean-Six Sigma Approach
2. รายวิชาสาหรับวิชาเอกด้ านการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการผลิต
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
พอ. 660
DI 660
พอ. 661
DI 661

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบบูรณาการ
Integrated Product Development
ความเป็ นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
Technology Entrepreneurship

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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พอ. 662
DI 662
พอ. 663
DI 663
พอ. 664
DI 664
พอ. 670
DI 670

การเลือกใช้ วสั ดุและการออกแบบ
Materials Selection and Design
การออกแบบเพื่อการยศาสตร์ และปัจจัยมนุษย์
Design for Ergonomics and Human Factors
การออกแบบกระบวนการผลิต
Manufacturing process design
การวิเคราะห์ ข้อมูลสาหรับการจัดการนวัตกรรม
Data Analysis for Innovation management

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.1.4.3 วิชาเลือก
นักศึกษาแผน ข จะต้ องเลือกศึกษาวิชาเลือก จานวน 4 วิชา รวม 12 หน่ วยกิต จากรายวิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาเอกทีไ่ ด้ เลือกไว้ แล้ ว อย่ างน้ อย 6 หน่ วยกิต
1. รายวิชาสาหรับวิชาเอกด้ านการจัดการทางวิศวกรรม
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
พอ.625 กลยุทธ์ การผลิตเพื่อความสามารถในการแข่ งขัน
3 (3-0-9)
DI 625 Competitive Manufacturing Strategy
พอ. 626 การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่ งขัน
3 (3-0-9)
DI 626 Management of Technology and Innovation for Competitiveness
พอ. 627 การจัดการความรู้ และระบบสารสนเทศ
3 (3-0-9)
DI 627 Management of Knowledge and Information System
พอ. 635 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับการพัฒนางานอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
DI 635 Decision Support System for Industrial Development
พอ. 636 การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
DI 636 Industrial Project Feasibility Study
พอ. 637 การจาลองระบบทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
DI 637 Industrial System Simulation
พอ. 638 การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ ด้วยการออกแบบการทดลอง 1
3 (3-0-9)
DI 638 Product and Process Development via Design of Experiment 1
พอ 645 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมสาหรับวิศวกร
3 (3-0-9)
DI 645 Industrial Economics for Engineers
พอ. 646 การจัดการระบบซ่ อมบารุงและความน่ าเชื่ อถือทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
DI 646 Industrial Maintenance and Reliability Management
พอ. 647 การบริหารคงคลังในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
DI 647 Industrial Inventory Management
พอ. 655 การบริหารโครงการพัฒนางานอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
DI 655 Management of Industrial Development Projects
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พอ. 656
DI 656
พอ.657
DI 657
พอ. 725
DI 725
พอ. 726
DI 726

การบริหารคุณภาพเพื่อการพัฒนางานอุตสาหกรรม
Quality Management for Industrial Development
เทคนิคการตัดสินใจในงานวิศวกรรม
Techniques for Decision Making in Engineering
หัวข้ อพิเศษทางการพัฒนาการจัดการงานอุตสาหกรรม 1
Special Topics for Development in Industrial Management 1
หัวข้ อพิเศษทางการพัฒนาการจัดการงานอุตสาหกรรม 2
Special Topics for Development in Industrial Management 2

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

2. รายวิชาสาหรับวิชาเอกด้ านการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการผลิต
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
พอ. 665
DI 665
พอ. 666
DI 666
พอ. 667
DI 667
พอ. 675
DI 675
พอ. 676
DI 676
พอ. 677
DI 677
พอ. 685
DI 685
พอ. 686
DI 686
พอ. 687
DI 687
พอ. 688
DI 688
พอ. 695
DI 695
พอ. 696
DI 696

นวัตกรรมและการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
Innovation and Sustainable Development
การออกแบบเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจ
Eco Design
ระบบควบคุมเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมสมัยใหม่
Control System for Modern Industrial Machine
การจัดการระบบการผลิตสมัยใหม่
Management for Modern Manufacturing System
การออกแบบเครื่ องมือและแม่พมิ พ์
Tools and Dies Design
เครื่ องมือกลชั้นสู ง
Advanced Machine Tools
ระบบการผลิตชั้นสู ง
Advanced Manufacturing System
คอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing
การเลือกใช้ โลหะสาหรับงานทางวิศวกรรม
Metal Selection for Engineering Application
การจัดตารางงานในงานผลิต
Production Scheduling
กระบวนการผลิตทันสมัย
Modern Manufacturing Process
วิทยาการหุ่นยนต์ ในระบบการผลิต
Robotics in Manufacturing Systems

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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พอ. 765
DI 765
พอ. 766
DI 766

หัวข้ อพิเศษทางการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการผลิต 1
Special Topics in Product and Process Innovation Management 1
หัวข้ อพิเศษทางการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการผลิต 2
Special Topics in Product and Process Innovation Management 2

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.1.3.5 วิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 รวม 18 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
พอ. 800 วิทยานิพนธ์
DI 800 Thesis

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
18

3.1.3.6 การค้ นคว้ าอิสระ สาหรับนักศึกษา แผน ข รวม 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
พอ. 701
DI 701
พอ. 702
DI 702

การค้ นคว้ าอิสระ 1
Independent Study 1
การค้ นคว้ าอิสระ 2
Independent Study 2

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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3.1.5 แผนการศึกษา
3.1.5.1 วิชาเอกด้ านการจัดการทางวิศวกรรม
ปี การศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1
พอ. 620 การบริหารการผลิตสมัยใหม่
3 หน่ วยกิต
พอ. 621 การบริหารการเงินและการบัญชี
สาหรับวิศวกร
3 หน่ วยกิต
พอ. 622 การจัดการและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ทางอุตสาหกรรม
3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
พอ. 623 การพัฒนาและการจัดการองค์ การ
อุตสาหกรรมสมัยใหม่
3 หน่ วยกิต
พอ. 624 การจัดการโลจีสติกส์ และโซ่ อุปทาน 3 หน่ วยกิต
พอ. 630 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพตาม
แนวทางลีน-ซิกซ์ ซิกม่ า
3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
พอ. 620 การบริหารการผลิตสมัยใหม่
3 หน่ วยกิต
พอ. 621 การบริหารการเงินและการบัญชี
สาหรับวิศวกร
3 หน่ วยกิต
พอ. 622 การจัดการและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ทางอุตสาหกรรม
3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
พอ. 623 การพัฒนาและการจัดการองค์ การ
อุตสาหกรรมสมัยใหม่
3 หน่ วยกิต
พอ. 624 การจัดการโลจีสติกส์ และโซ่ อุปทาน 3 หน่ วยกิต
พอ. 630 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพตาม
แนวทางลีน-ซิกซ์ ซิกม่ า
3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 1/ภาคฤดูร้อน
แผน ก แบบ ก 2
พอ. 700 สัมมนาทางการพัฒนางานอุตสาหกรรม
บูรณาการ
3 หน่ วยกิต
สอบประมวลความรู้
รวม
3 หน่ วยกิต

แผน ข
พอ. 700 สัมมนาทางการพัฒนางานอุตสาหกรรม
บูรณาการ
3 หน่ วยกิต
สอบประมวลความรู้
รวม
3 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
ภาคเรียนที่ 1
พอ. 800 วิทยานิพนธ์

แผน ข
9 หน่ วยกิต

รวม
ภาคเรียนที่ 2
พอ. 800 วิทยานิพนธ์

9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

รวม

9 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
พอ. xxx วิชาเลือก 1
พอ. xxx วิชาเลือก 2
พอ. 701 การค้ นคว้ าอิสระ 1
รวม
ภาคเรียนที่ 2
พอ. xxx วิชาเลือก 3
พอ. xxx วิชาเลือก 4
พอ. 702 การค้ นคว้ าอิสระ 2
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

3.1.5.2 วิชาเอกด้ านการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการผลิต
ปี การศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1
พอ. 660 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบบูรณาการ 3 หน่ วยกิต
พอ. 661 ความเป็ นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
3 หน่ วยกิต
พอ. 662 การเลือกใช้ วสั ดุและการออกแบบ 3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
พอ. 663 การออกแบบเพื่อการยศาสตร์ และ
ปัจจัยมนุษย์
3 หน่ วยกิต
พอ. 664 การออกแบบกระบวนการผลิต
3 หน่ วยกิต
พอ. 670 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ /กระบวนการผลิต 3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
พอ. 660 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบบูรณาการ 3 หน่ วยกิต
พอ. 661 ความเป็ นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
3 หน่ วยกิต
พอ. 662 การเลือกใช้ วสั ดุและการออกแบบ 3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
พอ. 663 การออกแบบเพื่อการยศาสตร์ และ
ปัจจัยมนุษย์
3 หน่ วยกิต
พอ. 664 การออกแบบกระบวนการผลิต
3 หน่ วยกิต
พอ. 670 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ /กระบวนการผลิต 3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 1/ภาคฤดูร้อน
แผน ก แบบ ก 2
พอ. 700 สัมมนาทางการพัฒนางานอุตสาหกรรม
บูรณาการ
3 หน่ วยกิต
สอบประมวลความรู้
รวม
3 หน่ วยกิต

แผน ข
พอ. 700 สัมมนาทางการพัฒนางานอุตสาหกรรม
บูรณาการ
3 หน่ วยกิต
สอบประมวลความรู้
รวม
3 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
ภาคเรียนที่ 1
พอ. 800 วิทยานิพนธ์

แผน ข
9 หน่ วยกิต

รวม
ภาคเรียนที่ 2
พอ. 800 วิทยานิพนธ์

9 หน่ วยกิต

รวม

9 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
พอ. xxx วิชาเลือก 1
พอ. xxx วิชาเลือก 2
พอ. 701 การค้ นคว้ าอิสระ 1
รวม
ภาคเรียนที่ 2
พอ. xxx วิชาเลือก 3
พอ. xxx วิชาเลือก 4
พอ. 702 การค้ นคว้ าอิสระ 2
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
3.1.6.1 วิชาบังคับร่ วม
พอ. 700 สัมมนาทางการพัฒนางานอุตสาหกรรมบูรณาการ
3 (3-0-9)
DI 700 Seminar in Integrated Industrial Development
การเรี ยนการสอนจะอยู่ในรู ปแบบของการบรรยายและอภิปรายในห้ องเรี ยน ควบคู่ กับการจัดทาโครงงานตลอดภาค
การศึกษา นักศึกษาจะต้ องแบ่ งกลุ่มจัดทาโครงงานเกีย่ วกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยสามารถเลือกพัฒนางานทางอุตสาหกรรมได้
หลายอย่ าง เช่ น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการ หรื อการพัฒนางานบริการ เป็ นต้ น เนื้อหาของการเรียนการสอนจะ
เป็ นการรวมกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนางานอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่ การวางกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ
การตลาดและการวิจยั ลูกค้ า การวิจยั โดเมนของผลิตภัณฑ์ วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ การทางานเป็ นทีม ตลอดจน
การวิเคราะห์ ความสาเร็จของการพัฒนางานอุตสาหกรรมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
3.1.6.2 วิชาบังคับเอก
(1) วิชาเอกด้ านการจัดการทางวิศวกรรม
พอ. 620 การบริหารการผลิตสมัยใหม่
3 (3-0-9)
DI 620 Modern Production Management
แนวทางการเพิ่มผลิตภาพในด้ านการผลิตและการให้ บริการ เทคนิคการวิเคราะห์ และตัดสิ นใจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ งขัน การพยากรณ์ ความต้ องการลูกค้ า การวางแผนการผลิต การบริหารสิ นค้ าคงคลัง การวางแผนความต้ องการวัสดุและกาลัง
การผลิต การกาหนดลาดับงาน และการบริหารโครงการ ตลอดจนการนาเทคโนโลยีการตัดสิ นใจมาใช้ เพื่อสนับสนุนให้ การดาเนินการ
ประสบผลสาเร็จ
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พอ. 621 การบริหารการเงินและการบัญชีสาหรับวิศวกร
3 (3-0-9)
DI 621 Financial Management and Accounting for Engineers
แนวคิดเรื่ องการเงินและการบัญชี รายงานทางการเงินและการใช้ ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กาไร การ
วิเคราะห์ เพื่อการตัดสิ นใจระยะสั้ น ต้ นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ เพื่อการตัดสิ นใจ ระยะยาว การวางแผนการปฏิบัติงานและการ
จัดทางบประมาณ การประเมินผลและควบคุมการปฏิบัตงิ าน
พอ. 622 การจัดการและการวิเคราะห์ ข้อมูลทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
DI 622 Industrial Data Analysis and Management
เทคนิคทางสถิติเพื่ อการสารวจและการวิเคราะห์ ข้อมู ลเชิ งปริ มาณเบื้ องต้ นสาหรั บปั ญหาอุตสาหกรรม การวิเคราะห์
โครงสร้ างข้ อมูล การแจกแจงความน่ าจะเป็ นของข้ อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเบื้องต้ น การ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนกรณีปัจจัยเดียวสาหรับการออกแบบการทดลองอย่ างสุ่ มสมบูรณ์ การวิเคราะห์ การถดถอยเชิงเส้ นอย่ างง่ าย
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนสาหรับการทดลองสุ่ มสมบูรณ์ ในแต่ ละกลุ่ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนด้ วยวิธีการแปรผลตามปัจจัย
เดีย่ ว การใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ปในการจัดการและวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้ น
พอ. 623 การพัฒนาและการจัดการองค์ การอุตสาหกรรมสมัยใหม่
3 (3-0-9)
DI 623 Modern Industrial Organization Management and Development
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ การจัดการและการพัฒนาองค์ การอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่
กระบวนการในการพัฒ นาระบบการจัด การในองค์ ก ารอุ ตสาหกรรม การจัดท าแผนกลยุ ทธ์ และการน าไปปฏิบัติ การจัด การ
กระบวนการ การบริ หารคุณภาพ การจัดการความปลอดภัย การจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ การบริ หารการตลาด การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง การวัดและวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน การจัดการความรู้ จรรยาบรรณวิศวกร จริ ยธรรม และความรั บผิดชอบต่ อ
สังคม ความสาเร็จและปัญหาในการจัดการองค์ การอุตสาหกรรมสมัยใหม่
พอ. 624 การจัดการโลจีสติกส์ และโซ่ อุปทาน
3 (3-0-9)
DI 624 Logistics and Supply Chain Management
แนวคิดของการบูรณาการโซ่ อุปทานและความสามารถในการแข่ งขันของโซ่ คุณค่ า การออกแบบเครื อข่ ายโซ่ อุปทานและ
การกระจายสิ นค้ า เทคนิคการบริ หารโซ่ อุปทาน การบริ หารการจัดหาวัตถุดิบ การบริ หารวัสดุคงคลัง ระบบสารสนเทศในการ
บริหารโซ่ อุปทาน การบริหารโลจิสติกส์ ขาเข้ าและขาออก การขนส่ งในโซ่ อุปทาน การวัดประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ และการ
บริหารโซ่ อุปทาน ตัวอย่ างกรณีศึกษา
พอ. 630 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพตามแนวทาง ลีน-ซิกซ์ ซิกมา
3 (3-0-9)
DI 630 Quality and Productivity Development: Lean-Six Sigma Approach
การผลิตระดับโลกซึ่งเน้ นระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพแบบดีเลิศ ประกอบด้ วย (1) ระบบการผลิตแบบลีน ได้ แก่
เทคนิคในการเพิ่มความยืดหยุ่นของกระบวนการผลิต (ระบบการผลิตแบบเซลล์ ) เทคนิคในการปรับเรียบ (ระบบการผลิตแบบดึง
ระบบคัมบัง การกาหนดขนาดการผลิต เป็ นต้ น) และเทคนิคการปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่ อง และ (2) วิธีการทางซิกซ์ ซิกมา ได้ แก่ การ
ระบุปัญหา (เทคนิคในการระบุปัญหา และเมตริกซ์ ทางซิกซ์ ซิกมา) การวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุ ง และการควบคุม ตัวอย่ าง
กรณีศึกษาและการประยุกต์ ใช้ งาน
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(2) วิชาเอกด้ านการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการผลิต
พอ. 660 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบบูรณาการ
3 (3-0-9)
DI 660 Integrated Product Development
การระบุโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรื องานบริการ การค้ นหาและวิเคราะห์ ความต้ องการของลูกค้ า การกระจายหน้ าที่
ทางคุณภาพ การสร้ างสรรค์ แนวคิดผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ ทฤษฎีการแก้ ปัญหาการประดิษฐ์ การออกแบบเพื่อ
การประกอบ การออกแบบเพื่อสิ่ งแวดล้ อม กรณีศึกษา
พอ. 661 ความเป็ นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
DI 661 Technology Entrepreneurship
เทคโนโลยี นวัตกรรมและช่ วงเวลาที่เหมาะสม การก่ อตั้งธุ รกิจในทางกฎหมายและทรัพย์ สินทางปั ญญา การจัดหาและ
จัดการทรัพยากร การเข้ าครอบครองกิจการ การควบรวมกิจการ และการดาเนินธุรกิจในระดับโลก การจัดทาแผนธุรกิจ แผนการ
ตลาดและการขาย การจัดการการดาเนินงาน แผนการทากาไรและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ จากธุ รกิจ แผนการเงิน การวิเคราะห์ งบ
การเงินและบัญชี การประเมินโครงการลงทุน วิชานีจ้ ะมีโครงงานประจาภาคการศึกษาเป็ นการเขียนแผนธุรกิจ
พอ. 662 การเลือกใช้ วสั ดุและการออกแบบ
3 (3-0-9)
DI 662 Materials Selection and Design
การคัดเลือกวัสดุและความเชื่ อมโยงกับการออกแบบทางวิศวกรรม คุณสมบัตทิ างกลของวัสดุ ได้ แก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรา
มิกส์ และวัสดุผสม ภายใต้ สภาวะแวดล้ อมทีท่ าให้ เสื่ อมคุณภาพ เกิดการ สึกหรอ การกัดกร่ อน และการใช้ งานที่อุณหภูมิสูง อธิบาย
ถึงกลไกทีท่ าให้ เกิดความเสียหายและวิธีการป้องกัน หลักการเลือกใช้ วสั ดุทเี่ หมาะสม และการออกแบบทีถ่ ูกต้ อง
พอ. 663 การออกแบบเพื่อการยศาสตร์ และปัจจัยมนุษย์
3 (3-0-9)
DI 663 Design for Ergonomics and Human Factors
ปัจจัยมนุษย์ ในทางวิศวกรรมและการยศาสตร์ ความรู้ เกี่ยวกับคุณลักษณะของมนุษย์ ความ สามารถและข้ อจากัดของ
มนุษย์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการออกแบบ การประยุกต์ ใช้ ความรู้ ทางด้ านการยศาสตร์ และปัจจัยมนุษย์ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่ องมือ
เครื่ องจักร ระบบงาน และกิจกรรมต่ างๆ เพื่อความปลอดภัย ความสบายและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้ งานของมนุษย์ การประเมิน
ความสามารถและความเสี่ ยงในการใช้ งาน หลักการทดสอบความสามารถในการใช้ งานของสิ่ งที่ออกแบบทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการ
พอ. 664 การออกแบบกระบวนการผลิต
3 (3-0-9)
DI 664 Manufacturing Process Design
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่ วนประกอบสาหรั บการผลิตและการใช้ งาน การวางแผนและลักษณะของ
กรรมวิธีการผลิตทีส่ าคัญ การออกแบบเพื่อกรรมวิธีการผลิตประเภทต่ างๆ การออกแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์ และการสร้ างแนวคิดให้
เป็ นรู ปธรรม การออกแบบเพื่อต้ นทุนการผลิตทีเ่ หมาะสม
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พอ. 670 การวิเคราะห์ ข้อมูลสาหรับการจัดการนวัตกรรม
3 (3-0-9)
DI 670 Data Analysis for Innovation Management
เทคนิคเชิ งปริ มาณสาหรั บการตัดสิ นใจ ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น การประมาณค่ าทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ การถดถอยและสหสัมพันธ์ ทใี่ ช้ ในการตัดสินใจ การออกแบบการทดลอง การใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบและรายงานผล
ข้ อมูล
3.1.6.3 วิชาเลือก
(1) วิชาเอกด้ านการจัดการทางวิศวกรรม
พอ. 625 กลยุทธ์ การผลิตเพื่อความสามารถในการแข่ งขัน
3 (3-0-9)
DI 625 Competitive Manufacturing Strategy
แนวคิดและแบบจาลองในการกาหนดกลยุทธ์ การผลิต/ปฏิบัติการของ Skinner และ Wheelwright มิติของการประเมิน
ความสามารถในการแข่ งขัน ความสั มพันธ์ ระหว่ างกลยุทธ์ การผลิต /ปฏิบัติการกับตัวบ่ งชี้ (Order-qualifiers และ Orderwinners) ความสามารถในการแข่ งขัน การกาหนดกลยุทธ์ ระดับนโยบายบริษัทฯ ทีส่ อดคล้ องกับกลยุทธ์ การผลิต การออกแบบและ
พัฒนาระบบการผลิต /ปฏิบัตกิ ารโดยอาศัยกลยุทธ์ ระดับนโยบาย การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ ขององค์ กรเพื่อสนับสนุนระบบการ
ผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ แบบจาลองการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีการผลิต การบูรณาการกลยุทธ์ การผลิต /ปฏิบัตกิ าร ตัวอย่ างกรณีศึกษา
พอ. 626 การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่ งขัน
3 (3-0-9)
DI 626 Management of Technology and Innovation for Competitiveness
การพัฒนาเทคโนโลยีในเชิงเศรษฐศาสตร์ ความจาเป็ นสาหรับการจัดการเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิผล คุณลักษณะที่สาคัญ
ของเทคโนโลยีด้านทรัพยากรสาหรับสภาวะการแข่ งขัน กระบวนการปรับเทคโนโลยีและการสร้ างสรรค์ นวัตกรรม ความสามารถ
และกลยุทธ์ การจัดการเทคโนโลยี ความจาเป็ นของโครงสร้ างพื้นฐาน สภาวะแวดล้ อมและนโยบายสาหรับการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
ต่ าง ๆ
พอ. 627 การจัดการความรู้และระบบสารสนเทศ
3 (3-0-9)
DI 627 Management of Knowledge and Information System
แนะนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้ างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
ระบบฐานข้ อมู ล ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ การทดสอบ และการบารุ งรั กษาระบบ การ
ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงงานอุตสาหกรรม
พอ. 635 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับการพัฒนางานอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
DI 635 Decision Support System for Industrial Development
หลักการ และเครื่ องมือในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับปัญหาในวิศวกรรมอุตสาหการ การรวบรวม การ
วิเคราะห์ และการนาเสนอข้ อมูล พื้นฐานของระบบฐานข้ อมูล พัฒนาโปรแกรมสาหรับปัญหาขนส่ ง การจาลองเหตุการณ์ การจัด
แถวคอย การวางแผนผังโรงงานและคลังสินค้ า การวางแผนความต้ องการวัตถุดบิ การวางแผนทรัพยากรองค์ กร เป็ นต้ น
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พอ. 636 การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
DI 636 Industrial Project Feasibility Study
ความรู้ เบื้องต้ นของการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการทางอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ ด้านการตลาดเพื่อประเมินความ
เป็ นไปได้ ของโครงการ การวิเคราะห์ ด้านการผลิตและดาเนินงานเพื่อประเมินความเป็ นไปได้ ของโครงการ การวิเคราะห์ ด้านการเงิน
เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ ของโครงการ การวิเคราะห์ ความเสี่ยงและความไม่ แน่ นอนของการลงทุน
พอ. 637 การจาลองระบบทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
DI 637 Industrial System Simulation
แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ ใช้ การจาลองสถานการณ์ ในอุตสาหกรรม กระบวนการจาลองแบบปัญหา การสร้ างตัวเลข
คล้ ายสุ่ ม และการสร้ างตัวแปรสุ่ ม การรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการสร้ างแบบจาลองระบบทางอุตสาหกรรม การจาลอง
ของระบบอุตสาหกรรมด้ วยโปรแกรมสร้ างแบบจาลอง การวิเคราะห์ ผลการจาลองทางสถิติ การตรวจทาน และการตรวจสอบความ
ถูกต้ องของตัวแบบการจาลอง กรณีศึกษาในอุตสาหกรรม
พอ. 638 การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ ด้วยการออกแบบการทดลอง 1
3 (3-0-9)
DI 638 Product and Process Development via Design of Experiment 1
แนวคิดในการออกแบบการทดลองสาหรั บงานวิศวกรรม เทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบการทดลองเชิ ง
แฟคทอเรียลทัว่ ไปและระดับสู ง กลวิธีของทากูชิ การเรียนมุ่งให้ ใช้ คอมพิวเตอร์ ประกอบในการแก้ ไขปัญหาและการตีความ
พอ 645 เศรษฐศาสตร์ อตุ สาหกรรมสาหรับวิศวกร
3 (3-0-9)
DI 645 Industrial Economics for Engineers
ความรู้ พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้ างเศรษฐกิจไทยและโครงสร้ างของภาคอุตสาหกรรม ความสั มพันธ์ ระหว่ างการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎีหน่ วยผลิต ปัจจัยกาหนดโครงสร้ างตลาด พฤติกรรม
ธุรกิจ การตั้งราคาและความสามารถในการทากาไร ผลกระทบของการแข่ งขันไม่ สมบูรณ์ นโยบายของรัฐทีเ่ กีย่ วข้ อง
พอ. 646 การจัดการระบบซ่ อมบารุงและความน่ าเชื่ อถือทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
DI 646 Industrial Maintenance and Reliability Management
ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษาความน่ าเชื่ อถือ หลักการของความน่ าเชื่ อถือ คุณลักษณะของความน่ าเชื่ อถือ
การวิเคราะห์ ทางคณิตศาสตร์ ของความน่ าเชื่ อถื อ อัตราการเสี ย การทดสอบความน่ าเชื่ อถื อ ระบบการบารุ งรักษา การจัดการซ่ อม
บารุงเชิงทวีผล การวิเคราะห์ ด้านความปลอดภัย
พอ. 647 การบริหารคงคลังในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
DI 647 Industrial Inventory Management
ความสาคัญของการบริหารงานคงคลังในงานอุตสาหกรรม ความสั มพันธ์ ของการบริหารคงคลังต่ อการผลิต เทคนิคการ
พยากรณ์ การควบคุมคงคลัง การกาหนดปริมาณการสั่งซื้อและผลิต การบริหารคงคลัง การวัดและการปรับปรุงประสิทธิภาพคงคลัง
การวางแผนและการจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผนความต้ องการวัสดุและกาลังการผลิต
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พอ. 655 การบริหารโครงการพัฒนางานอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
DI 655 Management of Industrial Development Projects
นิยาม ความจาเป็ น และเทคนิคของการบริหารโครงการในการพัฒนางานอุตสาหกรรม วัฏจักรของโครงการ การคัดเลือก
โครงการพัฒนางานอุตสาหกรรม การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ การจัดโครงสร้ างองค์ กรสาหรับการดาเนินโครงการ การ
วางแผนโครงการ การสื่ อสารและการประสานงานโครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลโครงการ การรายงานผลโครงการ
พอ. 656 การบริหารคุณภาพเพื่อการพัฒนางานอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
DI 656 Quality Management for Industrial Development
นิยาม ความจาเป็ น แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารคุณภาพเพื่อการพัฒนางานอุตสาหกรรม การปรับปรุ งคุณภาพ การ
ออกแบบทางคุณภาพ การประกันคุณภาพ การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์ กร การบริ หารคุณภาพในโซ่ อุปทาน การวิเคราะห์ ทาง
เศรษฐศาสตร์ คุณภาพ
พอ.657 เทคนิคการตัดสินใจในงานวิศวกรรม
3 (3-0-9)
DI 657 Techniques for Decision making in Engineering
บทนาของการแก้ ปัญหาและการตัดสิ นใจ การใช้ วิธีเชิ งปริ มาณและเทคโนโลยีเพื่ อแก้ ปัญหาในอุตสาหกรรมและธุ รกิจ
ความน่ าจะเป็ น การตัดสิ นใจภายใต้ ความน่ าจะเป็ น การจาลองสถานการณ์ บทนาเกี่ยวกับปั ญหาการตัดสิ นใจที่มีหลายเกณฑ์
กระบวนการวิเคราะห์ เชิงลาดับและเครื่ องมือตัดสินใจ
พอ. 725 หัวข้ อพิเศษทางการพัฒนาการจัดการงานอุตสาหกรรม 1
DI 725 Special Topics for Development in Industrial Management 1
ศึกษาทฤษฎีข้นั สู งทางการพัฒนาการจัดการงานอุตสาหกรรม

3 (3-0-9)

พอ. 726 หัวข้ อพิเศษทางการพัฒนาการจัดการงานอุตสาหกรรม 2
DI 726 Special Topics for Development in Industrial Management 2
ศึกษาการประยุกต์ ใช้ เทคนิคทางการจัดการในการพัฒนาการจัดการงานอุตสาหกรรม

3 (3-0-9)

(2) วิชาเอกด้ านการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการผลิต
พอ. 665 นวัตกรรมและการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
3 (3-0-9)
DI 665 Innovation and Sustainable Development
หลักการเกีย่ วกับความยั่งยืน การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ ของผู้ผลิต ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้ อม ประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์ ฉลากสิ่งแวดล้ อม การผลิตซ้า ความรับผิดชอบต่ อสังคม กรณีศึกษา
พอ. 666 การออกแบบเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจ
3 (3-0-9)
DI 666 Eco Design
พื้นฐานของการออกแบบเพื่อสิ่ งแวดล้ อม ประเด็นปัญหาทางสิ่ งแวดล้ อมระดับโลก การออกแบบเพื่อการถอดแยก การ
ออกแบบเพื่อการผลิตซ้า การออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน การออกแบบเพื่อการนาไปรีไซเคิลและนาไปใช้ ใหม่ การประเมิน
วัฎจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสะอาด กรณีศึกษา
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พอ. 667 ระบบควบคุมเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมสมัยใหม่
3 (3-0-9)
DI 667 Control System for Modern Industrial Machine
พื้นฐานของระบบควบคุม เครื่ องจักรกลในอุตสาหกรรม ส่ วนประกอบ การทางานของอุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง เช่ น เซนเซอร์
มอเตอร์ ไฟฟ้ า รวมทั้งระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิก การออกแบบวงจรควบคุม และตัวควบคุมในอุตสาหกรรมสมัยใหม่
พอ. 675 การจัดการระบบการผลิตสมัยใหม่
3 (3-0-9)
DI 675 Management for Modern Manufacturing System
ชนิดและลักษณะของระบบอุตสาหกรรมผลิตและบริการ การผลิตแบบไหลอย่ างต่ อเนื่ อง การบริหารความต้ องการและ
การบริหารกาลังการผลิต การออกแบบและวิเคราะห์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และการบริการ การวางแผนและการตัดสิ นใจระดับ
บริหารและระดับปฏิบัตกิ าร ระบบควบคุมและการประกันคุณภาพ กรณีศึกษาหรื อหัวข้ อพิเศษที่เกี่ยวกับการจัดการการปฏิบัติงาน
และการผลิต
พอ. 676 การออกแบบเครื่ องมือและแม่พมิ พ์
3 (3-0-9)
DI 676 Mold and Dies Design
เครื่ องมือกลทีใ่ ช้ ในการผลิตแม่ พมิ พ์ โลหะและแม่ พมิ พ์ พลาสติก แม่ พมิ พ์ ชนิดต่ างๆ การออกแบบแม่ พิมพ์ การเลือกวัสดุที่
ใช้ ทาเครื่ องมือ หลักการการออกแบบชิ้นงาน การออกแบบเครื่ องมือสาหรับงานขึน้ รู ปโลหะ การนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยใน
การออกแบบ ผลิตและวิเคราะห์ (CAD/CAM/CAE) การออกแบบอุปกรณ์ จบั ยึดทั้งกึง่ อัตโนมัติ และอัตโนมัตเิ ต็มระบบ
พอ. 677 เครื่ องมือกลชั้นสู ง
3 (3-0-9)
DI 677 Advanced Machine Tools
การออกแบบเครื่ องมือกลสมัยใหม่ การวิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้ างเครื่ องมือกล เพลาหัวเครื่ องและระบบรางเลื่อน
พลศาสตร์ ของเครื่ องมือกลและผลกระทบทางอุณหภูมิ ชุดขับเคลื่อนและการควบคุมเครื่ องมือกล ระบบควบคุมชนิดปรับตัวเอง ซี
เอดีและซีเออีในการออกแบบ และการวิเคราะห์ แบบจาลองและการทดสอบแบบจาลองในการออกแบบเครื่ องมือกล
พอ. 685 ระบบการผลิตชั้นสู ง
3 (3-0-9)
DI 685 Advanced Manufacturing System
การผลิตทันสมัย และระบบการประกอบ การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต และระบบการบารุ งรักษา การจาลอง
และการสร้ างตัวแบบของกรรมวิธีการผลิต การออกแบบเซลล์ การผลิตโดยครอบคลุมถึงการควบคุมการทางานอัตโนมัติใน
อุตสาหกรรม การบูรณาการระบบ การเก็บข้ อมูลและการกระจายข้ อมูล บาร์ โค้ ด
พอ. 686 คอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3 (3-0-9)
DI 686 Computer Aided Design and Manufacturing
การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบชิ้นส่ วนและการประกอบ การใช้ ฟังก์ ชันทางคณิตศาสตร์ ในการออกแบบ Bezier
curves, NURBS, Geometric transformation การสร้ างแบบจาลองของพื้นผิวและวัตถุแข็ง การออกแบบค่ าความเผื่อและการผลิต
ต้ นแบบอย่ างเร็ว คอมพิวเตอร์ ช่วยในการผลิต ระบบซีเอ็นซีและการเขียนโปรแกรม
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พอ. 687 การเลือกใช้ โลหะสาหรับงานทางวิศวกรรม
3 (3-0-9)
DI 687 Metal Selection for Engineering Application
ศึกษาคุณสมบัตทิ างกลและพฤติกรรมของโลหะและโลหะผสมชนิดต่ างๆ ได้ แก่ เหล็กกล้ าเหล็กหล่ อ อะลูมิเนียม ทองแดง
นิกเกิล แมกนีเซียม และ ไททาเนียม ที่ใช้ งานในอุตสาหกรรม รวมถึงการเลือกใช้ วัสดุ การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อกระบวนการ
ผลิต ได้ แก่ งานหล่ อ งานเชื่ อม งานตีขึน้ รู ป กรรมวิธีทางความร้ อน และ วิศวกรรมพื้นผิว ศึกษากรณีตัวอย่ างความเสี ยหายและกล
ยุทธ์ การป้องกันปัญหาทีเ่ กิดขึน้
พอ. 688 การจัดตารางงานในงานผลิต
3 (3-0-9)
DI 688 Production Scheduling
หลักการและการประยุกต์ วธิ ีการจัดตารางงานในงานผลิตแบบต่ างๆ ได้ แก่ ปัญหาการจัดตารางงานหรื อการจัดลาดับงาน
แบบดีเทอร์ มินิสติคส์ / สโตแคสติคส์ ด้ วยแบบจาลองสถิต/พลศาสตร์ ปั ญหาที่มีท้ังเครื่ องเดียวและหลายเครื่ อง (งานไหลแบบ
กระแส แบบงานตามสั่งทีไ่ ม่ เหมือนกันและอื่นๆ) โดยใช้ ตวั วัดประสิทธิผลแบบต่ างๆ เทคนิคการหาคาตอบแบบต่ างๆ (แบบที่ดีที่สุด
และแบบสุ่ มเชิ ง ตรรกะ) การจั ด ตารางการใช้ ใบมีด ของเครื่ อ งจั ก รกลเอ็ น ซี การจั ด ตารางงานประกอบชิ้ น ส่ วนแผ่ น วงจร
อิเล็กทรอนิกส์
พอ. 695 กระบวนการผลิตทันสมัย
3 (3-0-9)
DI 695 Modern Manufacturing Process
กระบวนการฉีดขึน้ รู ปโลหะ/ การบัดกรีแข็งอะลูมิเนียม/ การพอกผิวแข็ง/ การพอกผิวด้ วยไททาเนียมไนไตรด์ / การพอก
ผิวด้ วยผง/ การขึน้ รู ปด้ วยไฟฟ้ า/ อีดเี อ็ม/ การตัดด้ วยน้าความเร็ว/ การขึน้ รู ปด้ วยพลังงานแม่ เหล็ก/ การตัดขึน้ รู ปละเอียด/ การปั้ม
เหรี ยญขึ้นรู ปเย็น/ การขึน้ รู ปด้ วยไฮดรอลิกส์ / Metal Spinning/ Electrochemical Machining/ CIM/ Advanced Composites/
คลื่นเสียงความถี่สูง
พอ. 696 วิทยาการหุ่นยนต์ ในระบบการผลิต
3 (3-0-9)
DI 696 Robotics in Manufacturing Systems
หลักการ พื้นฐาน และการประยุกต์ ใช้ ห่ ุนยนต์ อุตสาหกรรมในระบบการผลิตสมัยใหม่ การจาแนกประเภทและโครงแบบ
หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม เซ็นเซอร์ การโปรแกรมหุ่นยนต์ การใช้ งานหุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรม การป้ อนชิ้นงาน การผลิตและอัตรา
งานทีไ่ ด้ การออกแบบชิ้นงานหรื อผลิตภัณฑ์ สาหรับระบบอัตโนมัติ
พอ. 765 หัวข้ อพิเศษทางการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการผลิต 1
DI 765 Special Topics in Product and Process Innovation Management 1
ทฤษฎีข้นั สู งทางการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการผลิต

3 (3-0-9)

พอ. 766 หัวข้ อพิเศษทางการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการผลิต 2
DI 766 Special Topics in Product and Process Innovation Management 2
ทฤษฎีข้นั สู งทางการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการผลิต และการประยุกต์ ใช้

3 (3-0-9)
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3.1.6.4 วิทยานิพนธ์
พอ. 800 วิทยานิพนธ์
18 หน่ วยกิต
DI 800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม เขียน
และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ และจริยธรรมในการทาวิจยั และในการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
3.1.6.5 การค้ นคว้ าอิสระ
พอ. 701 การค้ นคว้ าอิสระ 1
3 หน่ วยกิต
DI 701 Independent Study 1
ศึ กษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ในประเด็นทางการพัฒนางานอุตสาหกรรมเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง และจะต้ องนาเสนอข้ อเสนอ
งานวิจยั ความเป็ นไปได้ ของงานวิจัยโดยนาทฤษฎีต่างๆ ประกอบกับประสบการณ์ ของตนเองมาประยุกต์ กับงานวิจัยที่ตนได้ เลือกที่
จะศึกษาค้ นคว้ า ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ทปี่ รึกษา ทั้งนีข้ ้นั ตอนการนาเสนองานวิจยั จะต้ องถูกต้ องตามหลักการ
พอ. 702 การค้ นคว้ าอิสระ 2
3 หน่ วยกิต
DI 702 Independent Study 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ พอ. 701
ศึกษาแบบเจาะลึกภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ที่ปรึกษา ทั้งนีข้ ้ันตอนการนาเสนองานวิจัยจะต้ องถูกต้ องตามหลักการ
และมีความสมบูรณ์ ในผลงานอย่ างมีคุณภาพ และมีความพร้ อมทีจ่ ะสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ งานให้ ได้ เกิดประโยชน์
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อการฝึ กปฏิบัต)ิ (ถ้ ามี)
ไม่ มกี ารฝึ กงาน
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หลักสู ตรมี 2 แผนการศึ กษา คื อ แผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ และแผน ข แผนศึ กษารายวิชาโดยไม่
ต้ องทาวิทยานิพนธ์ แต่ มวี ชิ าซึ่งเป็ นการค้ นคว้ าอิสระ
วิทยานิพนธ์ คือ การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาการพัฒนาการ
ดาเนินงานทางอุตสาหกรรม เขียนและนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ และจริยธรรมในการทาวิจัย และใน
การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
การค้ นคว้ าอิสระ คื อ การค้ นคว้ าประเด็นทางวิชาการ ในสาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม ตามความสนใจของ
ผู้เรียน เขียนและนาเสนอหัวข้ อ และเค้ าโครงภายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระ และจริยธรรมในการทา
วิจยั
การสอบประมวลความรู้ คือ การสอบข้ อเขียนหรื อสอบปากเปล่ า หรื อทั้งสองอย่ าง หลักเกณฑ์ การสอบให้ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหลักสู ตรของแต่ ละคณะ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึ กษาสามารถมีกระบวนการในการเก็บข้ อมูล วิเคราะห์ และพัฒนา แนวทาง หรื อวิธีการ หรื อกระบวนการ หรื อองค์ ความรู้
ใหม่ ๆ ทีม่ กี ารทดสอบ พิสูจน์ ยืนยันความถูกต้ อง และความน่ าเชื่ อถือ เช่ น
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(1) นั กศึ กษาสามารถสร้ างโครงการวิจัย และด าเนิ นการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาการพั ฒนางาน
อุตสาหกรรม และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ จริ ยธรรมในการทาวิจัย และจริ ยธรรมในการเผยแพร่ ผลงาน
วิชาการ
(2) นักศึกษาสามารถศึกษาค้ นคว้ าประเด็นทางวิชาการในสาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรมเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง และนาเสนอ
ข้ อเสนองานวิจัย ความเป็ นไปได้ ของงานวิจัย โดยนาทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบกับประสบการณ์ ของตนเองมาประยุกต์ กับงานวิจัยที่ตนได้
เลือกทีจ่ ะศึกษาค้ นคว้ าภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
5.3 ช่ วงเวลา
(1) การทาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2 – ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
(2) การค้ นคว้ าอิสระ แผน ข ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2 – ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
(1) วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) จานวน 18 หน่ วยกิต
(2) การค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข) จานวน 6 หน่ วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้ องมี
หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทย
(3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม เพื่ อให้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครง
วิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดั บบั ณฑิ ต ศึ กษาของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การทาการค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
(1) นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผน ข ต้ องศึกษาวิชาบังคับ 21 หน่ วยกิต วิชาเลือก 12 หน่ วยกิต และต้ องทาการค้ นคว้ าอิสระ
6 หน่ วยกิต
(2) นักศึกษาจะจดทะเบียนวิชา พอ. 701 การค้ นคว้ าอิสระ 1 และ พอ. 702 การค้ นคว้ าอิสระ 2 ได้ เมื่อศึกษาลักษณะวิชา
มาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(3) นักศึกษาต้ องทาการค้ นคว้ าอิสระเป็ นภาษาไทย
(4) การขอสอบทาการค้ นคว้ าอิสระ ให้ นักศึ กษายื่ นคาร้ องเสนอหัวข้ อการค้ นคว้ าอิสระ ต่ อผู้อานวยการโครงการ
บั ณฑิ ตศึ กษา โดยผ่ านความเห็ นชอบของอาจารย์ ที่ ปรึ กษาก่ อน จากนั้ นโครงการบั ณฑิ ตศึ กษาจั ดท าค าสั่ งเพื่ อให้ คณบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษา และกรรมการสอบค้ นคว้ าอิสระ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบ
เค้ าโครง และสอบการค้ นคว้ าอิสระ
ในการสอบการค้ นคว้ าอิสระ คณบดีจะแต่ งตั้งกรรมการสอบมีจานวนไม่ น้อยกว่ า 3 คน ซึ่ งในจานวนนี้จะต้ องมี
อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระเป็ นกรรมการสอบอย่ างน้ อย 1 คน และการสอบการค้ นคว้ าอิสระจะได้ ผลระดับ S (ผ่าน)
(5) อาจารย์ ทปี่ รึกษา และกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่ านแล้ ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์
จะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(4) การพิ ม พ์ วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉบั บ สมบู รณ์ ให้ ใช้ รู ปแบบตามหนั ง สื อ คู่ มื อการพิ ม พ์ วิ ท ยานิ พ นธ์ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.6.2 การสอบการค้ นคว้ าอิสระ
(1) อาจารย์ ผู้ สอบการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) การสอบการค้ นคว้ าอิสระ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบั งคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบ
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระจะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ
(3) การพิ ม พ์ ก ารค้ น คว้ า อิ ส ระฉบั บ สมบู ร ณ์ ให้ ใช้ รู ป แบบตามหนั ง สื อ คู่ มื อ การพิ ม พ์ วิ ท ยานิ พ นธ์ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.6.3 การสอบประมวลความรู้
(1) การสอบประมวลความรู้ เป็ นการสอบข้ อเขียนและ/หรื อปากเปล่ าในสายวิชานั้น
(2) นักศึกษามีสิทธิทจี่ ะสอบประมวลความรู้ ได้ เมื่อจดทะเบียนศึกษาวิชาบังคับครบทั้ง 4 วิชา สาหรับแผน ก แบบ ก
2 และเมื่อจดทะเบียนศึกษาวิชาบังคับครบทั้ง 7 วิชา สาหรับ แผน ข โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ต่ากว่ า 3.00
(3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเปิ ดสอบประมวลความรู้ ไม่ เกินปี การศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็ นผู้แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
(4) นักศึกษาต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษาและ
ผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ ในระเบียน
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยวิชาดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ ให้ นับรวมเฉพาะหน่ วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C เท่ านั้น
รายวิชาที่นักศึ กษาได้ ค่าระดับ ต่ากว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับภาค
การศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
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1.3 นักศึ กษาที่ได้ ระดับ U หรื อค่ าระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึ กษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ ง และครั้ งหลังนี้จะต้ องได้ ระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถู กถอนชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
อีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่ หลักสู ตรจะกาหนด
ไว้ เป็ นอย่ างอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ ให้ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) โดยวิทยานิพนธ์ ที่ได้ ระดับ S
จะต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลการค้ นคว้ าอิสระ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามา
คานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.6 การวัดผลการสอบประมวลความรู้ การสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่ าน) และระดับ N (ไม่
ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษาและ
ผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ ในระเบียน
การสอบภาษาต่ างประเทศ ต้ องสอบอย่ างน้ อยหนึ่งภาษา ตามหลักสู ตรที่คณะกาหนดล่ วงหน้ าไว้ โดยสอบให้ ได้ ระดับ P
(ผ่าน) ก่ อนการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
1.7 การวัดผลวิชาสั มมนา พอ. 700 สั มมนาทางการพัฒนางานอุตสาหกรรมเชิงบู รณาการ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S
(ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ )
1.8 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
(1) ให้ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
(2) มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ นไปตามแผนการสอน
(3) มีคณะกรรมการกลัน่ กรองระดับเกรด
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) การประเมินตาแหน่ ง และหรื อความก้ าวหน้ าในสายงานของมหาบัณฑิต
(2) การประเมินจากสถานศึ กษาอื่ น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อสอบถามเมื่ อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้ านความรู้
ความพร้ อม และสมบัตดิ ้ านอื่นๆ ของมหาบัณฑิตทีจ่ ะจบการศึกษาและเข้ าศึกษาเพื่อปริญญาทีส่ ู งขึน้ ในสถานศึกษานั้นๆ
(3) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชี พ ในแง่ ของความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิชาที่เรี ยน รวมทั้งสาขาอื่ น ๆ ที่
กาหนดในหลักสู ตรที่เกี่ยวเนื่ องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับปรุ งหลักสู ตรให้ ดี
ยิง่ ขึน้
(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสู ตร หรื อเป็ นอาจารย์ พิเศษ ต่ อความพร้ อมของนักศึกษาในการเรียน และ
สมบัตอิ ื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้ ของนักศึกษา
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3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 แผน ก แบบ ก 2
(1) ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ าง ๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
(2) ต้ องได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(3) ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้ วยข้ อเขียนและ/หรื อปากเปล่ าใน
สายวิชานั้น
(4) ได้ ร ะดั บ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ แต่ งตั้ง และนาส่ งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่พิมพ์ เย็บเล่ มเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมกับบันทึกวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม
(full text) ลงในสื่ อบันทึกประเภทแผ่น CD ให้ มหาวิทยาลัย
(5) ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย และหลักสู ตรกาหนด
(6) ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการวัดผลวิชาสัมมนาทางการพัฒนางานอุตสาหกรรมบูรณาการ
(7) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื อ อย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการ
ยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceedings)
3.2 แผน ข
(1) ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
(2) ต้ องได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(3) ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้ วยข้ อเขียนและ/หรื อปากเปล่ าในสาย
วิชานั้น
(4) ได้ ระดับ S ในการสอบการค้ นคว้ าอิสระ โดยการสอบปากเปล่ าขั้น สุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
แต่ งตั้ง และนาส่ งการค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์ ที่พิมพ์ เย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว พร้ อมกับบันทึกการค้ นคว้ าอิสระฉบับเต็ม (full text)
ลงในสื่ อบันทึกประเภทแผ่น CD ให้ มหาวิทยาลัย
(5) ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย และหลักสู ตรกาหนด
(6) ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการวัดผลวิชาสัมมนาทางการพัฒนางานอุตสาหกรรมบูรณาการ
โดยทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาทั้ งสองแ ผน การ ศึ ก ษาจะต้ องป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อน ไข อื่ น ๆ ที่ ค ณะ วิ ศ วกร รม ศาสตร์ แล ะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด อีกทั้งต้ องชาระหนีส้ ินต่ างๆ ทั้งหมดทีม่ ตี ่ อมหาวิทยาลัยเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ ว
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