
มคอ.2  

 - 1 -  

แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับ พ.ศ 2559 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 28 ธันวาคม 
2558 และได้รับอนุมัติเปิดสอนจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 

2. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม..................ครั้งที.่...................
เมื่อวันที่………………………………….. 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2559  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

4.1 เพ่ือผลิตมหาบัณทิตให้มีความรู้และความเข้าใจในเชิงลึกในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
4.2 เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายความเป็นเลิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
4.3 เพ่ือให้หลักสูตรมีความเป็นปัจจุบันสามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
4.4 เพ่ือให้เป็นไปตามการวิจัยสถาบันและการวิพากษ์หลักสูตรซึ่งมีสาระส าคัญคือการปรับพ้ืนความรู้ของนิสิตให้มี

ความพร้อมในการเรียนและการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และการเพ่ิมเติมรายวิชาให้มีความทันสมัยเป็น
ปัจจุบัน  

5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 5.1 ปรับโครงสร้างหลักสูตรจากเดิม “ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต” เป็น “ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต”  

5.2  เพ่ิมวิชาเอกบังคับจาก 1 หน่วยกิต เป็น 4 หน่วยกิต 
5.3   ลดวิชาเอกเลือกจากไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
5.4 ย้ายรายวิชาเอกเลือกไมเ่ป็นรายวิชาเอกบังคับ จ านวน 1 รายวิชา 
 01206521   การหาค่าท่ีดีที่สุดแบบเชิงเส้น   3(3-0-6) 
5.5  ปรับปรุงรายวิชา จ านวน  4 รายวิชา 
 01206511 วิศวกรรมอุตสาหการ I    3(3-0-6) 
 01206512 วิศวกรรมอุตสาหการ II    3(3-0-6) 
 01206526 การหาค่าดีที่สุดแบบหลายจุดมุ่งหมาย  3(3-0-6) 
 01206544 เทคนิคการพยากรณ์    3(3-0-6) 
5.6  ปิดรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา 
 01206565    การจัดการงานซ่อมบ ารุง        3(3-0-6) 

 01206572    การควบคุมเชิงตัวเลขส าหรับกระบวนการผลิต   3(3-0-6) 
 5.7  เปิดรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา 
  01206581  การวิจัยการด าเนินงานส าหรับวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 
  01206582  การซ่อมบ ารุงรางส าหรับวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 
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5.8 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

แผน ก แบบ ก2 แผน ก แบบ ก2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่นอ้ยกว่า   39 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่นอ้ยกว่า   36 หน่วยกิต  
ก.วิชาเอก ไม่น้อยกว่า                      27 หน่วยกิต ก.วิชาเอก ไม่น้อยกว่า                      24 หน่วยกิต  
- สัมมนา  2 หน่วยกิต - สัมมนา     2 หน่วยกิต  
01206597 สัมมนา 1,1                                                                      01206597 สัมมนา 1,1                                                                       
- วิชาเอกบังคับ                                1 หน่วยกิต - วิชาเอกบังคับ                                4 หน่วยกิต เพิ่มหน่วยกิตใน 
01206591 ระเบียบวิธีวจิัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1(1-0-2) 01206591 ระเบียบวิธีวจิัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1(1-0-2)  
 01206521 

 
การหาค่าที่ดีที่สดุแบบเชิงเส้น 3(3-0-6) ย้ายมาจากวิชาเอก

เลือก 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า    18 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต  
- วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า                 24 หน่วยกิต - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                 18 หน่วยกิต ลดหน่วยกิตในราย

วิชาเอกบังคับ 
01206511 วิศวกรรมอุตสาหการ  I                                   3(3-0-6)    ย้ายไปเป็นวิชาปรับ

พื้นฐาน 
01206512 วิศวกรรมอุตสาหการ   II                                  3(3-0-6)    ย้ายไปเป็นวิชาปรับ

พื้นฐาน  
01206513 วิทยาการเชิงปริมาณประยุกต์ใน

วิศวกรรมอุตสาหการ 
3(3-0-6) 01206513 วิทยาการเชิงปริมาณประยุกต์ใน

วิศวกรรมอุตสาหการ 
3(3-0-6)  

01206521 การหาค่าที่ดีที่สดุแบบเชิงเส้น 3(3-0-6)    ย้ายไปวิชาเอกบังคับ 
01206522 การหาค่าที่ดีที่สดุแบบไม่เป็นเชิงเสน้ 3(3-0-6) 01206522 การหาค่าที่ดีที่สดุแบบไม่เป็นเชิงเสน้ 3(3-0-6)  
01206523 การหาค่าที่ดีที่สดุแบบพลวัต 3(3-0-6) 01206523 การหาค่าที่ดีที่สดุแบบพลวัต 3(3-0-6)  
01206524 การหาค่าที่ดีที่สดุในโครงข่ายงาน 3(3-0-6) 01206524 การหาค่าที่ดีที่สดุในโครงข่ายงาน 3(3-0-6)  
01206525 การหาค่าที่ดีที่สดุแบบเลขจ านวนเต็ม

และปัญหาเชิงจัดหมู ่
3(3-0-6) 01206525 การหาค่าที่ดีที่สดุแบบเลขจ านวนเต็ม

และปัญหาเชิงจัดหมู ่
3(3-0-6)  

01206526 การหาค่าที่ดีที่สดุแบบหลายจุดมุ่งหมาย 3(3-0-6) 01206526 การหาค่าที่ดีที่สดุแบบหลายจุดมุ่งหมาย 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา 
01206527 การวเิคราะห์การตัดสินใจและการหาค่า

เหมาะทีสุ่ดเชิงคลมุเครือ 
3(3-0-6) 01206527 การวเิคราะห์การตัดสินใจและการหาค่า

เหมาะทีสุ่ดเชิงคลมุเครือ 
3(3-0-6)  

01206529 การประยุกต์ใช้วธิีการค านวณแบบผ่อน
ปรนส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 

3(3-0-6) 01206529 การประยุกต์ใช้วธิีการค านวณแบบผ่อน
ปรนส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 

3(3-0-6)  

01206531 การสร้างตัวแบบและการวเิคราะห์
ระบบสโตแคสตกิ 

3(3-0-6) 01206531 การสร้างตัวแบบและการวเิคราะห์
ระบบสโตแคสตกิ 

3(3-0-6)  

01206532 ทฤษฎีแถวคอย 3(3-0-6) 01206532 ทฤษฎีแถวคอย 3(3-0-6)  
01206533 ทฤษฎีความเชือ่ถือ 3(3-0-6) 01206533 ทฤษฎีความเชือ่ถือ 3(3-0-6)  
01206534 การสร้างตัวแบบจ าลองสถานการณ์และ

การวเิคราะห์ 
3(3-0-6) 01206534 การสร้างตัวแบบจ าลองสถานการณ์และ

การวเิคราะห์ 
3(3-0-6)  

01206536 ทฤษฎีเกมสแ์ละการตัดสินใจ 3(3-0-6) 01206536 ทฤษฎีเกมสแ์ละการตัดสินใจ 3(3-0-6)  
01206541 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 01206541 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6)  
01206542 การวเิคราะห์ข้อมูลและการถดถอยแบบ

ประยุกต ์
3(3-0-6) 01206542 การวเิคราะห์ข้อมูลและการถดถอยแบบ

ประยุกต ์
3(3-0-6)  

01206543 สถิติประยุกต์ในการควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 01206543 สถิติประยุกต์ในการควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)  
01206544 การพยากรณเ์ทคโนโลยี 3(3-0-6) 01206544 เทคนิคการพยากรณ ์ 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา 
01206551 การออกแบบการวางผังอุปกรณ์และ

ต าแหน่งที่ตั้ง 
3(3-0-6) 

 
01206551 การออกแบบการวางผังอุปกรณ์และ

ต าแหน่งที่ตั้ง 
3(3-0-6) 

 
 

01206552 การเรียงล าดับและการจัดงาน 3(3-0-6) 01206552 การเรียงล าดับและการจัดงาน 3(3-0-6)  
01206553 ทฤษฎีสินค้าคงคลงั 3(3-0-6) 01206553 ทฤษฎีสินค้าคงคลงั 3(3-0-6)  
01206554 ระบบการผลิตอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3(3-0-6) 01206554 ระบบการผลิตอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3(3-0-6)  
01206555 การจดัการโครงงานเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 01206555 การจดัการโครงงานเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6)  
01206556 การจดัการคุณภาพชัน้สูง 3(3-0-6) 01206556 การจดัการคุณภาพชัน้สูง 3(3-0-6)  
01206557 การจดัการผลิตภาพ 3(3-0-6) 01206557 การจดัการผลิตภาพ 3(3-0-6)  
01206558  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมชั้นสูง 3(3-0-6) 01206558  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมชั้นสูง 3(3-0-6)  
  



มคอ.2  

 - 3 -  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 
แผน ก แบบ ก2 แผน ก แบบ ก2 
01206559 วิศวกรรมโลจิสตกิส ์ 3(3-0-6) 01206559 วิศวกรรมโลจิสตกิส ์ 3(3-0-6)  
01206562 การวางแผนการผลิตและควบคุมสนิค้า

คงคลัง 
3(3-0-6) 

 
01206562 การวางแผนการผลิตและควบคุมสนิค้า

คงคลัง 
3(3-0-6) 

 
 

01206563 วิศวกรรมระบบและการจัดการวัฎจกัร
ชีวิต 

3(3-0-6) 
 

01206563 วิศวกรรมระบบและการจัดการวัฎจกัร
ชีวิต 

3(3-0-6) 
 

 

01206564 ระบบการผลิตแบบผสมผสาน 3(3-0-6) 01206564 ระบบการผลิตแบบผสมผสาน 3(3-0-6)  
01206565 การจดัการงานซอ่มบ ารุง 3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 
01206567 การวเิคราะห์และควบคมุกระบวนการ 3(3-0-6) 01206567   การวเิคราะห์และควบคมุกระบวนการ 3(3-0-6)  
01206571 การสร้างแบบจ าลองเรขาคณิต 3(3-0-6) 01206571 การสร้างแบบจ าลองเรขาคณิต 3(3-0-6)  
01206572 การควบคุมเชิงตวัเลขส าหรับ

กระบวนการผลิต 
3(3-0-6) 

 
   ปิดรายวิชา 

 
   01206581 การวจิัยการด าเนินงานส าหรับวิศวกรรม

ระบบราง 
3(3-0-6) 

 
เปิดรายวิชาใหม ่
 

   01206582 การซ่อมบ ารุงรางส าหรับวิศวกรรมระบบ
ราง 

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่

01206596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 01206596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6)  
01206598 ปัญหาพิเศษ 3(3-0-6) 01206598 ปัญหาพิเศษ 3(3-0-6)  
01222522 การออกแบบและการจัดการห่วงโซ่

อุปทาน 
3(3-0-6) 

 

01222522 การออกแบบและการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 

 
3(3-0-6) 

 

 

01222542 การจดัการส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 01222542 การจดัการส าหรับวิศวกร 3(3-0-6)  
01222544 การบัญชเีงินและการจัดการส าหรับ 

วิศวกร 
3(3-0-6) 

 
01222544 การบัญชเีงินและการจัดการส าหรับ 

วิศวกร 
3(3-0-6) 

 
 

01222545 การจดัการต้นทนุส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 

01222545 การจดัการต้นทนุส าหรับวิศวกร 3(3-0-6)  

และเลอืกเรียนรายวิชาในสาขาและ/หรอืนอกสาขาอกี ไม่นอ้ยกวา่ 6 
หน่วยกิต 

และเลอืกเรียนรายวิชาในสาขาและ/หรอืนอกสาขาอกี ไม่นอ้ยกวา่ 6 
หน่วยกิต 

 

ข. วิทยานิพนธ ์  ไม่น้อยกว่า                 12 หน่วยกิต ข. วิทยานิพนธ์    ไม่น้อยกว่า                 12 หน่วยกิต  
01206599 วิทยานิพนธ ์ 1-12 01206599 วิทยานิพนธ ์ 1-12  
       
       
   หมายเหต:ุ  ส าหรับนิสิตท่ีไม่มีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ ให้

เรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

     
   01206511 วิศวกรรมอุตสาหการ I 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา 
   01206512 วิศวกรรมอุตสาหการ II 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา 
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6.  โครงสร้างของหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้ 
แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

1. 1. วิชาเอก 
- สัมมนา 
- วิชาเอกบังคับ 
- วิชาเอกเลือก 

2. วิทยานิพนธ์ 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า     27 หน่วยกิต 
                     2 หนว่ยกิต 
                     1 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า     24 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า     24 หน่วยกิต 
                     2 หนว่ยกิต 
                     4 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า     18 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า     39 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า     36 หน่วยกิต 
 
 
7.  หลักสูตร   
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

หมวดที่ 1.ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25360021100417 

ชื่อหลักสูตร  ภาษาไทย  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Industrial Engineering 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
ชื่อย่อ   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
ชื่อเต็ม  Master of Engineering (Industrial Engineering) 
ชื่อย่อ     M.Eng. (Industrial Engineering) 

 
3.  วิชาเอก:  ไม่มี             
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ: หลักสูตรระดับปริญญาโท  
5.2 ภาษาที่ใช้: ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา:   รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน: เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงและเป็น

หลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืนชื่อสถาบัน Case Western Reserve University (USA.), 
University of Vaasa (Finland), University of Oulu (Finland), National Chung Hsing University 
(Taiwan), Maria-Curie Sklodowska University (Poland), และ Hasselt University (Belgium) และ
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุนแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต และนักวิจัย 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 สถานภาพของหลักสูตร 
 - หลักสูตรปรับปรุงก าหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559 
 - ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 - เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 
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 - ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2554 
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559  
  ลงวันที่ 24 เดือนมีนาคม 2559  
 - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่........เมื่อวันที่......เดือน

.................... พ.ศ........................ 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน : ปี พ.ศ. 2560 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1.   วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร 
2.   วิศวกรควบคุมภายในโรงงานอุตสาหกรรม  ควบคุมการผลิต ออกแบบ ขาย ฯลฯ 
3.   วิศวกรประเมินโครงการสินเชื่อธนาคาร 
4.   ธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวข้องโดยตรงและทางอ้อมด้านอุตสาหกรรม 
5.   เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้เรื่องการจัดการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเทคโนโลยี  

ด้านวัสดุและกระบวนการผลิตต่างๆ เป็นต้น 
 
9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

นายนันทชัย กานตานันทะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 
3100400459161  M.S.(Industrial Engineering) Georgia Institute of Technology, USA., 2545 
  Ph.D.(Industrial Engineering)  Georgia Institute of Technology, USA., 2550 
นางรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ รองศาสตราจารย ์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 
3100504153645  M.Eng.(Industrial Engineering)  Asian Institute of Technolgy, 2543 
  D.Eng.(Industrial Engineering) Asian Institute of Technolgy, 2548 
นายเสรี เศวตเศรณี รองศาสตราจารย ์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟูา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520  
3120101109648  M.Eng.(Industrial Engineering and 

Management)  
Asian Institute of Technology, 2523 

  D.Eng.(Industrial Engineering and 
Management) 

Asian Institute of Technology, 2526 
 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านการผลิตเป็นไปอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีต้นทุนการผลิตต่ าอย่างประเทศเวียดนามและประเทศจีน ท าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีให้สูงขึ้นเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ การศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการใน
ระดับสูง จะช่วยผลักดันให้เกิดทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทในการช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้ง
เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับสภาวะที่มีการแข่งขันสูง เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปิดเขตการค้าเสรีของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม สถานกา รณ์ห รื อก า ร พัฒนาทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม  ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นประเทศ
ที่มีบทบาทและศักยภาพด้านการผลิตค่อนข้างสูงโดยมีโอกาสในการขยายตลาดสินค้าด้านอุตสาหกรรม และการให้บริการ



มคอ.2  

 - 7 -  

ด้านวิศวกรรมอุตสาหการโดยตรง จึงนับว่าเป็นโอกาสในการน าวิทยาการด้านอุตสาหกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาด้าน
วิศวกรรมให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ทันสมัยมากขึ้น การส่งเสริมด้านวิศวกรรมอุตสาหการเป็นกลไกหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทักษะความรู้ที่ต้องใช้ความรอบรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และเป็นไป
ตามล าดับขั้นตอนโดยให้มีความสอดคล้องกับวิถีสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์ในการปฎิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกาภิวัตน์
เปิดโอกาสให้นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสได้ท างานและสร้างเสริมประสบการณ์ในระดับสากลมากขึ้น โดย
เน้นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย เพ่ือให้มีการพัฒนางาน และความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับ 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1    การพัฒนาหลักสูตร ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
และรองรับการแข่งขันทางการค้าในเวทีการค้าโลก โดยการผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่จ าเป็นต้องมีความ
พร้อมที่จะปฎิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 - ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมน าความรู้ คิดเป็น  ท าเป็น มีการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิตและด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
 -  วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีความสุข และพอเพียง 
 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
  13.1  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
    มีรายวิชาในวิชาเอกเลือก 01222522 01222542 01222544 01222545 ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 
  13.2 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตร เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาหลักสูตรอื่น 
    มีรายวิชาในวิชาเอกบังคับ 01206513 และวิชาเอกเลือก 01206514 01206534 01206541 01206542 
01206552 01206557 01206563 01206565 01206591  01206595 01206597 01206599 ซึ่งเป็นรายวิชาที่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) น าไปใช้   
  13.3 การบริหารจัดการ 
    ด าเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากหลักสูตรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
หรือที่ให้บริการสอนวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.    ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพจ าเป็นจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความช านาญในด้าน
การวิจัยและมีความรู้ ความช านาญ วิชาการเฉพาะที่สูงกว่าปริญญาตรี เพ่ือที่จะน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและความก้าวหน้า
ทางการศึกษาภายในประเทศ เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึ งได้จัดท าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมี
วัตถุประสงค์ดัง ต่อไปนี้ 
 1.1  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทางเทคนิคและการวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
 1.2  เพ่ือตอบสนองความต้องการในด้านการพัฒนาทางอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และในอนาคตให้ก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ 
 1.3 เพ่ือตอบเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย 
 1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห์สื่อสารและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ต่อการค้นคว้าด้วยตัวเอง  
และการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  
 
2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา  5  ปี  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ด ารงไว้ซึ่งความทันสมัยของหลกัสูตรและ

ส่งเสริมงานวิจัยรวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ 
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
 
 

1. พัฒนาหลักสูตรทางวิศวกรรมให้ทันสมัยมี
การปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. อาจารย์ต้องจบปรญิญาเอกและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น 

 

2. จ านวนอาจารย์และผู้ทรงคุณวฒุิท่ีมี
ประวัติการท างานท่ีไดร้ับการยอมรับ 

3. อาจารย์ทุกท่านมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

2. ผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้และทักษะตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

 

3. ขอค าปรึกษาจากผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตร
ในอนาคต 

4. น าข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการ
พัฒนาและแก้ไขหลักสตูร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ ระบบทวิภาค 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 

วัน-เวลาราชการ   ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 
    ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชา
ที่เก่ียวข้อง 

2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
   - ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนต่างสาขา/หรือต่างมหาวิทยาลัย 
   - ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน และการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบจากต าราภาษาอังกฤษ 
   - ปัญหานิสิตที่ไม่มีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการท าให้เป็นอุปสรรคในการเรียนและการท างานวิจัย 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

- กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวจากการเรียนต่างสาขาวิชา ทางภาควิชาฯจัดให้มี
การติดตามมากเป็นพิเศษโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดให้มีห้องส าหรับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เป็นที่ประชุม อภิปราย และท า
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันของนิสิต 

- กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการแก้ไขปัญหาด้านภาษาอังกฤษ ถ้านิสิตมีพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษไม่ดีพอ 
ภาควิชาฯจะมีการให้นิสิตเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม และพยายามส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติและการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

- ก าหนดให้นิสิตที่ไม่มีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการเรียนวิชาปรับพื้นฐานรายวิชา 01206511 และรายวิชา 
01206512 โดยไม่นับหน่วยกิต และปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา 01206511 และ 01206512 ให้มีการเรียนเนื้อหา
ความรู้ด้านสถิติในงานวิศวกรรมก่อน  
 2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา 
2559 
2560 
2561 
2562 
2563 

30 
30 
30 
30 
30 

- 
30 
30 
30 
30 

30 
60 
60 
60 
60 

คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาตลอดหลักสูตรปีละ 30 คน 
โดยเริ่มจบ พ.ศ. 2561 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

 ใช้งบประมาณของ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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งบประมาณ รายรับ (หน่วย/บาท)  
รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) 360,000 720,000 720,000 720,000 720,000 

รวมรายรับ 360,000 720,000 720,000 720,000 720,000 
งบประมาณรายจ่ายหมวดเงิน 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบด าเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 320,000 640,000 640,000 640,000 640,000 

รวม (ก) 330,000 660,000 660,000 660,000 660,000 
ข. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์                               - 

รวม (ก) + (ข) 330,000 660,000 660,000 660,000 660,000 

จ านวนนิสิต 30 60 60 60 60 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 

  
 2.7  ระบบการศึกษา : แบบชั้นเรียนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย(ถ้ามี) 
  ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก.     วิชาเอก ไม่น้อยกว่า    24 หน่วยกิต 
(ไม่นับรวมรายวิชาปรบัพ้ืนฐาน) 

 -  สัมมนา  2 หน่วยกิต 
 -  วิชาเอกบังคับ  4 หน่วยกิต 
 -  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต 

 3.1.3  รายวิชา 
ก. วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 -  สมัมนา 2 หน่วยกิต 
 01206597 สัมมนา  

(Seminar) 
 1,1 

 -  วชิาเอกบงัคับ 4 หน่วยกิต 
 01206591 ระเบียบวธิีวิจยัทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

(Research Methods in Industrial Engineering) 
 1(1-0-2) 

 01206521 การหาค่าดีที่สุดแบบเชิงเส้น 
(Linear Optimization) 

 3(3-0-6) 
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 -  วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวชิาจากรายวิชาดังตอ่ไปนี้ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกติ  
 01206513 วิทยาการเชิงปริมาณประยกุต์ในวิศวกรรมอุตสาหการ 

(Applied Quantitative Sciences in Industrial Engineering) 
 3(3-0-6)   

 01206522 การหาค่าดีที่สุดแบบไม่เป็นเชิงเส้น   
(Non-Linear Optimization) 

 3(3-0-6)   

 01206523 การหาค่าดีที่สุดแบบพลวัต      
(Dynamic Optimization) 

 3(3-0-6)   

 01206524 การหาค่าดีที่สุดในโครงข่ายงาน  
(Network Flows Optimization)  

 3(3-0-6)   

 01206525 การหาค่าดีที่สุดแบบเลขจ านวนเต็มและปัญหาเชิงจัดหมู่   
(Integer and Combinatorial Optimization)       

 3(3-0-6)   

 01206526** การหาค่าที่ดีที่สุดแบบหลายจุดมุ่งหมาย 
(Multiple Criteria Optimization) 

 3(3-0-6)   

 01206527 การวิเคราะหก์ารตัดสินใจและการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคลุมเครือ   
(Fuzzy Decision Analysis and  Optimization) 

 3(3-0-6)   

 01206529 การประยกุต์ใช้วิธกีารค านวณแบบผ่อนปรนส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
(Applications of Soft-computing Techniques forIndustrial Engineering) 

3(3-0-6)   

 01206531 การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห ์ระบบสโตคาสติก    
(Stochastic Modeling  and Analysis) 

3(3-0-6) 

 01206532 ทฤษฎีแถวคอย        
(Queuing Theory) 

3(3-0-6)   

 01206533 ทฤษฎีความเชื่อถือ      
(Reliability Theory)               

3(3-0-6)   

 01206534 การสร้างตัวแบบจ าลองสถานการณ์และการวิเคราะห ์   
(Simulation Modeling and Analysis) 

3(3-0-6) 

 01206536 ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจ 
(Game and Decision Theory) 

3(3-0-6)   

 01206541 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 
(Engineering Experimental Designs) 

3(3-0-6)   

 01206542 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการถดถอยแบบประยุกต์     
 (Applied Data and Regression Analysis)  

3(3-0-6)   

 01206543 สถิติประยุกต์ในการควบคุมคุณภาพ       
(Applied Statistics in Quality Control) 

3(3-0-6)   

 01206544** เทคนิคการพยากรณ์  
(Forecasting Techniques)       

3(3-0-6)     

 01206551 การออกแบบการวางผังอุปกรณ์และต าแหน่งที่ตั้ง     
(Design of Facility Layout  and Locations) 

3(3-0-6)   

 01206552 การเรียงล าดับและการจัดงาน      
(Sequencing and Layout )                 

3(3-0-6)   

 01206553 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง        
(Inventory  Theory) 

3(3-0-6)   

 01206554 ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมสมัยใหม่      
(Modern Production and Industrial Systems)     

3(3-0-6)   

 01206555 การจัดการโครงงานเชิงวิศวกรรม      
(Engineering Project Management) 

3(3-0-6)   

 01206556  การจัดการคุณภาพชั้นสูง  
(Advanced Quality Management) 

3(3-0-6)   

 01206557 การจัดการผลิตภาพ      
(Productivity Management) 

3(3-0-6)   

 01206558 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมชั้นสูง 
(Advanced Engineering Economics) 

3(3-0-6)   

----------------------------------------------------------------- 
**รายวิชาปรับปรุง  
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 01206559 วิศวกรรมโลจิสติก       
(Logistics Engineering) 

3(3-0-6)   

 01206562 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง     
(Production Planning and Inventory Control) 

3(3-0-6)    

 01206563  วิศวกรรมระบบและการจัดการวัฏจกัรชวีิต      
(System Engineering and Life Cycle  Management) 

3(3-0-6)   

 01206564 ระบบการผลิตแบบผสมผสาน     
(Integrated Manufacturing Systems) 

3(3-0-6)   

 01206567 การวิเคราะหแ์ละควบคุมกระบวนการ       
(Operational  Flow Analysis and  Control) 

3(3-0-6)   

 01206571 การสร้างแบบจ าลองเรขาคณิต     
(Geometric Modeling) 

3(3-0-6)   

 01206581* การวิจยัการด าเนินงานส าหรับวิศวกรรมระบบราง    
(Operations Research in Railway Engineering) 

3(3-0-6) 

 01206582* การซ่อมบ ารุงระบบรางส าหรับวิศวกรรมระบบราง    
(Track Maintenance for Railway Engineering) 

3(3-0-6) 

 01206596 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ      
(Selected Topics in Industrial Engineering) 

3(3-0-6)   

 01206598 ปัญหาพิเศษ  
(Special Problems) 

3(3-0-6)   

 01222522 การออกแบบและการจัดการหว่งโซ่อุปทาน     
(Supply Chain Design and Management) 

3(3-0-6)   

 01222542 การจัดการส าหรับวิศวกร      
(Management for Engineers)  

3(3-0-6)   

 01222544 บัญชีการเงินและการจัดการส าหรับวิศวกร    
(Financial and Managerial Accounting for Engineers) 

3(3-0-6)   

 01222545 การจัดการต้นทุนส าหรับวิศวกร       
(Cost Management for Engineers)  

3(3-0-6)   

 และเลือกเรียนรายวิชาในสาขาและ/หรือนอกสาขาวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 01206599 วิทยานพินธ ์ 1-12 

 
หมายเหต ุ  ส าหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 
 01206511** วิศวกรรมอุตสาหการ I 

(Industrial Engineering I) 
 3(3-0-6)   

 01206512**   วิศวกรรมอุตสาหการ II   
(Industrial Engineering II) 

 3(3-0-6)   

 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
* รายวิชาเปิดใหม่ ** รายวิชาปรับปรุง 
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วามหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประกอบด้วยเลข  8 หลัก มีความหมายดังนี้    
 เลขล าดับที่ 1-2 (01)  หมายถึง   วิทยาเขตบางเขน 
 เลขล าดับที่ 3-5 (206)  หมายถึง   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 เลขล าดับที่ 6    หมายถึง   ระดับชั้นปี 
 เลขล าดับที่ 7  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิจัย ค้นคว้าอิสระ เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหา

พิเศษและวิทยานิพนธ์ โดยมีความหมายดังนี้ 
     1  หมายถึง  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
     2  หมายถึง กลุ่มวิชาการหาค่าดีที่สุด 
     3   หมายถึง กลุ่มวิชาการวิเคราะห์เชิงความน่าจะเป็น 
     4  หมายถึง กลุ่มวิชาสถิติวิศวกรรม 

  5     หมายถึง กลุ่มวิชาการวางแผนการผลิตและการจัดการด าเนินงาน 
     6-8  หมายถึง กลุ่มวิชาระบบการผลิตและวิศวกรรมระบบ 
     9  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ 
       และวิทยานิพนธ์ 
 เลขล าดับที่ 8   หมายถึง  ล าดับที่ของวิชาในแต่ละกลุ่ม  
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

 (จ านวนหน่วยกิต ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01206591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1(1-0-2) 
01206521 การหาค่าดีที่สุดแบบเชิงเส้น  3(3-0-6) 

 วิชาเอกเลือก 6( - - ) 
 รวม 10( - - ) 
   
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

 (จ านวนหน่วยกิต ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01206597 สัมมนา 1 

 วิชาเอกเลือก 9( - - ) 
 รวม 10( - - ) 

    
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

 (จ านวนหน่วยกิต ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01206597 สัมมนา 1 
01206599 วิทยานิพนธ ์ 6 

 วิชาเอกเลือก 3( - - )  
 รวม 10( - - ) 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

 (จ านวนหน่วยกิต ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01206599 วิทยานิพนธ ์ 6 

 รวม 6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 3.1.5.1 รายวิชาท่ีเป็นรหัสวิชาของหลักสูตร 

01206511** วิศวกรรมอุตสาหการ I 
(Industrial Engineering I) 
ความน่าจะเป็นและสถิติเชิงวิศวกรรม การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา และหลักการเบื้องต้นของการจัดการและ
บริหารองค์การอุตสาหกรรม 
Probability and statistics for engineers, motion and time study, Principle of industrial management 
and organization. 

3(3-0-6) 

01206512** วิศวกรรมอุตสาหการ II 
(Industrial Engineering II)  (Industrial Engineering II)  
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การวางแผนการผลิต 
Engineering economics, manufacturing processes, production planning  

3(3-0-6) 3(3-0-6) 

01206513 วิทยาการเชิงปริมาณประยุกต์ในวิศวกรรมอุตสาหการ 
(Applied Quantitative Sciences in Industrial Engineering) 
แบบจ าลองและวิธีทางคณิตศาสตร์ เพื่อการตัดสินใจในงานด้านการวิเคราะห์ออกแบบ  และควบคุมระบบการผลิตเชิง
อุตสาหกรรม แบบจ าลองก าหนดการเชิงคณิตศาสตร์ แบบจ าลองเชิงความน่าจะเป็นและสโตแคสติก  การวิเคราะห์และ
พยากรณ์ข้อมูลพื้นฐานทางอุตสาหกรรมด้วยวิธีการทางสถิติ  และการจ าลองสถานการณ์การผลิตภายใต้ภาวะท่ีไม่
แน่นอน 
Mathematical models and methods for decision making in analysis, design and control of industrial 
production systems, mathematical programming models, probabilistic and stochastic models, basic 
industrial data analysis forecasting using statistical methods, and manufacturing simulation under 
uncertainty. 

3(3-0-6) 

01206521 การหาค่าดีท่ีสุดแบบเชิงเส้น 
(Linear Optimization) 
ทฤษฎีของวิธีซิมเพล็กซ์ปัญหาคู่ควบการวิเคราะห์ความไวการย้ าซ้อนเปอร์บาวน์น่ิงทฤษฎีการแบ่งส่วนการวิเคราะห์
พาราเมตริกซ์ การโปรแกรมเชิงเส้นท่ีมีหลายจุดมุ่งหมายปัญหาคอมพลีเมนทารี่เชิงเส้นและการวิเคราะห์กรณีศึกษาโดย
อาศัยคอมพิวเตอร์  
Theory of the simplex method,  duality, sensitivity analysis, degeneracy, the revised simplex method, 
bounded variables problems, generalized upperbounding, decomposition, parametric analysis, 
multiple objectives linear programming, linear complementary, case studies with computer 
solutions.  

3(3-0-6) 

01206522 การหาค่าดีท่ีสุดแบบไม่เป็นเชิงเส้น 
(Non-Linear Optimization) 
การวิเคราะห์การโปรแกรมแบบนูน ในรูปของการลู่เข้า การควบคู่ และทฤษฎีการทดสอบค่าดีท่ีสุดของคูนและทัคเกอร์ 
และข้อก าหนดท่ีเพียงพอของลากรังส์ไม่เป็นเชิงเส้นท้ังท่ีมีข้อจ ากัดและไม่มีข้อจ ากัด ปัญหาการโปรแกรมท่ีไม่เป็นเชิง  
และนอนคอนเวคซ์ ทฤษฎีการแบ่งส่วน การวิเคราะห์พาราเมตริกซ์การโปรแกรมเชิงเส้น 
Analysis of convex programming including convergence, duality, optimality and concavity, general 
procedures for unconstrained and constrained problems, quadratic programming, geometric 
programming, separable programming, fractional programming, and on-convex programming. 

3(3-0-6) 

01206523 การหาค่าดีท่ีสุดแบบพลวัต   
(Dynamic Optimization) 
หลักการทดสอบค่าท่ีดีท่ีสุดของเบลล์แมน และการประยุกต์ใช้งานในปัญหาการหาค่าท่ีดีท่ีสุดรวมถึงปัญหาทางเลข
จ านวนเต็ม  ปัญหาเส้นทางเดิน  การเปลี่ยนอุปกรณ์แน๊บแซค  การจัดงานการผลิต  และการหาต าแหน่ง ปัญหาทางสโต
แคสติก กระบวนการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ  การผันแปรของแคลคูลัส และการควบคุมท่ีดีท่ีสุด  การพัฒนาขั้นตอน
วิธีการแก้ปัญหาและปัญหาการเพิ่มของมิติ 
Bellman’s principle of optimality, integer optimization, path problems, equipment replacement, 
knapsack, assignment, production scheduling and facility location problems, stochastic optimization, 
Markova decision processes, calculus of variation and optimal control with major emphasis on 
algorithmic development and curse of dimensionality 

3(3-0-6) 

---------------------------------------------------------------------  
** รายวิชาปรับปรุง    
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01206524 การหาค่าดีท่ีสุดในโครงข่ายงาน 
(Network Flows Optimization) 
การรักษาสภาพของการไหล นิยามและการสร้างรูปแบบของปัญหาโครงข่ายงานเชิงเส้น  ศึกษาปัญหาโครงข่ายงาน
เส้นทางเดินสั้นท่ีสุด การไหลท่ีมากที่สุด การตัดท่ีน้อยท่ีสุด ปัญหาทางกราฟ และแผนภูมิต้นไม้ ขั้นตอนวิธีแบบเอาท์
ออฟคิลเตอร์  เทคนิค ท่ัวๆไปส าหรับปัญหาค่าใช้จ่ายต่ าท่ีสุดพื้นฐานเกี่ยวกับโครงข่ายงานท่ีไม่เป็นเชิงเส้นและเปลี่ยนแปลง
ตามเวลา 
Conservations of flows, definition and linear network flows modeling, shortest path, maximal flows, 
minimum cut, graphs and tree diagram, out-of kilter algorithm,  minimum cost network flows 
algorithms, basic concepts of non-linear and time varying network. 

3(3-0-6) 

01206525 การหาค่าดีท่ีสุดแบบเลขจ านวนเต็มและปัญหาเชิงจัดหมู่ 
(Integer and Combinatorial Optimization) 
ตัวอย่างการสร้างรูปแบบปัญหาการโปรแกรมเลขจ านวนเต็ม วิธีระนาบตัดแบบไพรมัลและดูอัล ระนาบตัดแบบเลขจ านวน
เต็ม วิธีบรานซ์แอนบาวน์ การหาค าตอบแบบ 0-1 ปัญหาแบบกลุ่ม เอน-พี คอมพลีตเนซ ปัญหาการตัดปัญหาการเดินทาง
ของเซลล์แมน ปัญหาการวิ่งของรถบริการปัญหา การจัดงานแบบควอแดรติค การแก้ปัญหาการโปรแกรมเลขจ านวนเต็ม
แบบไม่เป็นเชิงเส้นโดยประยุกต์ใช้การโปรแกรมพลวัต 
Examples of integer programming models, primal and dual plane method, all integer cutting planes, 
branch and bound algorithms, 0-1 programming, group theory, NP- completeness, cutting stock 
problems, traveling salesman problems, vehicle routing problems, quadratic assignment problems, 
solving non-linear integer programming using dynamic programming. 

3(3-0-6) 

01206526** การหาค่าดีท่ีสุดแบบหลายจุดมุ่งหมาย 
(Multiple Criteria Optimization) 
กระบวนการตัดสินใจส าหรับปัญหาท่ีมีหลายหลักเกณฑ์ วิธีการจัดล าดับการตัดสินใจทางเลือกส าหรับหลักเกณฑ์เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น เทคนิคส าหรับการจัดล าดับสมรรถนะโดยพิจารณาความ
คล้ายคลึงผลลัพธ์ในอุดมคติ  การตัดสินใจเลือกทางเลือกส าหรับหลักเกณฑ์เชิงปริมาณ การโปรแกรมแบบหลาย
จุดมุ่งหมาย การโปรแกรมแบบเปูาหมาย การโปรแกรมแบบสมยอม  การวิเคราะห์การโอบล้อมข้อมูล และการวิวัฒนาการ
โปรแกรมแบบหลายหลักเกณฑ์ 
Multiple criteria decision making process, ranking methods in alternatives decision making for 
quantitative and qualitative measures, analytic hierarchy process, technique for ordering performance 
by similarity to ideal solutions multiple criteria decision making with quantitative approach; multi-
objective programming, goal programming, compromise programming, data envelopment analysis and 
evolution of multi-objective optimization. 

3(3-0-6) 

01206527 การวิเคราะห์การตัดสินใจและการหาค่าเหมาะท่ีสุดเชิงคลุมเครือ 
(Fuzzy Decision Analysis and Optimization) 
ความคลุมเครือในด้านทฤษฏีเซต การด าเนินการเซต จ านวนและเลขคณิต ระบบและตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์ การ
ถดถอย การวิเคราะห์การตัดสินใจ การหาค่าเหมาะท่ีสุด และการจัดกลุ่ม กรณีศึกษา 
Fuzzy aspects of set theory, set operations, numbers and arithmetic, system and logic, relations, 
regression events, decision analysis, optimization and clustering, case studies. 

3(3-0-6) 

01206529 การประยุกต์ใช้วิธีการค านวณแบบผ่อนปรนส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
(Applications of Soft-computing Techniques for Industrial Engineering) 
เทคนิคการค านวณแบบผ่อนปรน ปัญญาประดิษฐ์ ขั้นตอนวิธีวัฒนาการและเมตาฮิวริสติกส์ส าหรับการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 
Soft–computing techniques, artificial intelligence, evolutionary algorithms, and meta-heuristics for 
solving industrial engineering problems. 

3(3-0-6) 

01206531 การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห ์ระบบสโตแคสติก     
(Stochastic Modeling and Analysis) 
ตัวอยา่งและการสร้างรูปแบบของกระบวนการสโตแคสติกขั้นพื้นฐาน การเดินแบบสุ่ม กระบวนการพัวซอง ลูกโซ่มาร์คอฟ 
กระบวนการเกิด-ตาย กระบวนการย้อนกลับ กระบวนการกึ่งมาร์คอฟ กระบวนการแพร่กระจาย และกระบวนการเคลื่อนไหวแบบบ
ราวน์เน่ียน และหลักการของมาร์ติงเกล 
Examples and modeling of basic stochastic processes, random walks, Poisson process, discrete and continuous 
Markova chains, birth-death process, renewal phenomena, semi-Markova process, regenerative, branching, 
diffusion and stationary processes, Brownian motion and martingales. 

3(3-0-6) 

----------------------------------------------------------------------  
** รายวิชาปรับปรุง  
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01206532 ทฤษฎีแถวคอย 
(Queuing Theory) 
การวิเคราะห์แถวคอยท่ีรูปแบบการเข้ารับบริการของลูกค้ามีอัตราคงที่หรือเปลี่ยนแปลงตามเวลาโดยการกระจายแบบ
ท่ัวๆไประบบโครงข่ายของแถวคอย หลักการเลือกผู้รับบริการจากแถวคอยการวิเคราะห์หาค าตอบในขั้นตอนทรานเซียน
และสเตดีแสตทด้วยเทคนิคทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์และการจ าลองระบบงาน 
Analysis of queue with static or dynamic arrival and service times, general distributions, single and 
multiple server, queuing network, queue discipline, transient and steady state analysis with analytical 
and simulation solutions. 

3(3-0-6) 

01206533 ทฤษฎีความเชื่อถือ         
(Reliability Theory) 
การประยุกต์ใช้งานและการสร้างรูปแบบปัญหาความเชื่อถือ การวิเคราะห์ความเชื่อถือโดยสมมติให้การกระจายของข้อมูล
เป็นแบบเอ็กซ์โปเนเชียลวีบูลแกมม่า และแบบปกติ โดยที่ระบบจะประกอบด้วยอุปกรณ์หน่ึงชิ้นหรือมากกว่า หลักการของ
รีดันแดนซี หลักการหาค่าดีท่ีสุดในปัญหาความเชื่อถือ 
Deterministic and probabilistic reliability models and its applications, reliability analysis with emphasis 
on modeling time to failures with exponential, Weibull, gamma, and normal distributions, single and 
multiple elements, redundancy, reliability optimization. 

3(3-0-6) 

01206534 การสร้างตัวแบบจ าลองสถานการณ์และการวิเคราะห์    
 (Simulation Modeling and Analysis) 
การจ าลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเน่ือง การพัฒนาแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ การสร้างตัวเลขสุ่ม การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลและการทวนสอบแบบจ าลอง การสร้างตัวเลขสุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลน าเข้า ทฤษฎีการประมาณและการ
ทดสอบความพอดี 
Discrete event simulation, development of computer simulation model, model validation and 
verification, random number generation, input data analysis, estimation theory and goodness of fit test. 

3(3-0-6) 

01206536 ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจ 
(Game and Decision Theory) 
นิยามของเมตริกซ์เกม  และทฤษฎีต่ าสุด – สูงสุด  การหากลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดของปัญหาเกมแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการโปรแกรมเชิงเส้นและทฤษฎีเกม ลักษณะของปัญหาของเกมแบบไร้ขอบเขต ศึกษาแนวทางการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยอาศัยตัวอย่างและกรณีศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนของข้อมูล 
Definition of matrix game and min-max theorem, search of optimal policy for discrete and continuous 
games, relationships between linear programming and game theory, Infinite game, analysis and basic 
solution techniques using case studies and decision theory under uncertain information. 

3(3-0-6) 

01206541 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 
(Engineering Experimental Designs) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดลองแบบมีผลกระทบเพียงตัวเดียว บล๊อคคอมพลีตแรนดอมไมส์ และลาตินสแควร์ 
ผลกระทบท่ีแน่นอนและการสุ่มตัวอย่าง การ ทดลองแบบแฟคตอเรียล การออกแบบเนสต์และสปิตพล็อต หลักการของ
คอนฟาว์น่ิง แฟรคเชอนัล ของค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวน  การทดลองในการวิเคราะห์การถดถอย  และหลักเรปป
ลิเคชั่น  ค่าคาดหมายเฉลี่ยก าลังสองการเปรียบเทียบการของเรสปอนด์ เชอร์เฟส เอ็กซ์ปอเรชั่น 
Analysis of variance, single factor experiment with block, completely randomized and latin square 
design, fixed and random effect, factorial experiments, nested and split plot design, confounding and 
fractional replications, concepts of expected mean square, mean and variance comparisons and 
contrasts, experimentations in regression analysis and response surface exploration. 

3(3-0-6) 

01206542 การวิเคราะห์ข้อมูลและการถดถอยแบบประยุกต์ 
(Applied Data and Regression Analysis) 
ศึกษาและทบทวนสถิติแบบบรรยาย ปัญหาการถดถอยแบบง่ายๆ และแบบหลายๆ ตัว  แปรท้ังแบบเชิงเส้นและแบบท่ีไม่
เป็นเชิงเส้นการถดถอยแบบโพลิโนเมียล  การถดถอยแบบสเตปไวซ์ หลักการของความสัมพันธ์ร่วม การทดสอบสมมติฐาน
และมัลติโคลิเนียร์ริตี้ เทคนิคของการน าเอาไปใช้งาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Reviews of descriptive statistics, simple linear least squares, multiple regression, polynomial regression, 
stepwise regression, multicolinearity, correlation, nonlinear, least squares and transformations, 
techniques of application, with use of computer packages. 

3(3-0-6) 
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01206543  สถิติประยุกต์ในการควบคุมคุณภาพ        
(Applied Statistics in Quality Control) 
การประยุกต์การสุ่มตัวอย่าง และเทคนิคการทดสอบอายุการใช้งานในการทดสอบคุณภาพของผลผลิต โดยเน้นหนักไปใน
ด้านการหาจ านวนสุ่มตัวอย่างที่ดีท่ีสุด ข้อก าหนดในการใช้งานมาตรฐานทางทหารและกฎเกณฑ์ทางราชการ วิธีการทาง
สถิติของทากูชิตรวจสอบการวิจัยแบบใหม่ๆ ในการประยุกต์หลักการของความน่าจะเป็นท่ีใช้และสถิติในการควบคุม
คุณภาพ และการประยุกต์ใช้งานทางด้านการหาค่าดีท่ีสุดในการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพวิธีการทากูชิ 
Sampling and life testing procedures in evaluating product quality with emphasis to optimal sample 
size, performance specifications, military standards and federal regulations. review of recent research in 
applied probability and statistics in quality control, applied optimization in quality assurance, Taguchi 
method. 

3(3-0-6) 

01206544** เทคนิคการพยากรณ์ 
(Forecastinge Techniques) 
เครื่องมือพื้นฐานการพยากรณ์ การพยากรณ์เชิงคุณภาพ วิธีอนุกรมเวลาและวิธีเชิงสาเหตุ การเลือกและการประเมินวิธีการ
พยากรณ์ท่ีเหมาะสม หลักการเบื้องต้นเทคนิคการพยากรณ์ขั้นสูง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการพยากรณ์และ
กรณีศึกษา 
Primary forecasting tools; qualitative forecasting, time series and causal methods, choosing and 
evaluating appropriate forecasting methods, introduction to advanced forecasting techniques, using 
forecasting software and case studies. 

3(3-0-6) 

01206551 การออกแบบการวางผังอุปกรณ์และต าแหน่งท่ีตั้ง     
(Design of Facility Layout and Locations) 
กฏเกณฑ์เรื่องการผลิต การจัดต าแหน่งและแผนผัง ระบบการจัดการวัสดุ  ระบบคลังสินค้าและจัดเก็บ  การสร้างตัวแบบ 
การออกแบบ การวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา   
The principles of manufacturing, facility layout and location, material handling systems, warehouse and 
storage systems, modeling, design, analysis and problem solving techniques. 

3(3-0-6) 

01206552 การเรียงล าดับและการจัดงาน       
(Sequencing and Scheduling) 
การเรียงล าดับและการจัดงานแบบคงที่หรือเชิงสุ่ม  ปัญหาท่ีเกี่ยวกับหน่ึงหรือหลายเครื่องจักร ปัญหาการจัดงานในระบบ
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น และระบบการจัดการวัสดุด้วยคอมพิวเตอร์ การวัดและตัดสิน
ประสิทธิภาพของเทคนิคการแก้ปัญหาแบบต่างๆ การจัดงานในรูปโครงงานเช่นข้อได้เสียระหว่างสมดุลของระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่าย การจัดระดับ และข้อจ ากัดของทรัพยากร 
Deterministic/probabilistic nature of sequencing and scheduling problems, single and multiple machine 
scheduling, modern industrial scheduling environments such as flexible shop system, computerized 
material handling systems, measurement of solution technique effectiveness, project scheduling with 
emphasis on time/cost trade-off and resource leveling and constraints. 

3(3-0-6) 

01206553  ทฤษฎีสินค้าคงคลัง                                                                               
(Inventory Theory) 
ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของสินค้าคงคลัง โดยจะเน้นหนักถึงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพยากรณ์ความต้องการของสินค้า 
เวลาน า การสั่งย้อนหลัง จ านวนการสั่งสินค้าแบบคงที่หรือเปล่ียนแปลงตามเวลาความต้องการสินค้าแบบสโตแคสติก 
ระบบสินค้าหลายๆ ชนิดและหลายๆ ระดับ หลักการของเอ็มอาร์ พี และ เจ ไอ ที ในการบริหารระบบสินค้าคงคลังพร้อม
กับกรณีศึกษา 
Analysis of inventory models emphasizing in cost analysis, demand forecasting, lead time, 
backordering, static and dynamic order quantity, stochastic demand, multi-level systems, concepts of 
MRP and JIT inventory management with case studies. 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------- 
** รายวิชาปรับปรุง 
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01206554  ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมสมัยใหม่       
(Modern Production & Industrial Systems) 
ความรู้องค์รวมเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีเป็นไปตามหน้าท่ีท่ีท าในแหล่งผลิต และข้อมูลท่ีเกี่ยว ข้องกับกิจกรรมเหล่าน้ันเทคนิค
การสร้างตัวแบบ  และวิธีการแก้ปัญหาส าหรับระบบการผลิต 
Comprehensive knowledge of the functional activities that typically occur within manufacturing 
facilities, information associated with these manufacturing activities, modeling techniques and 
problem-solving methodologies for manufacturing systems. 

3(3-0-6) 

01206555  การจัดการโครงงานเชิงวิศวกรรม  
(Engineering Project Management) 
โครงสร้างขององค์กรในการบริหารโครงการ การวางแผนโดยใช้โครงข่ายงานการจัดตารางเวลาส าหรับจัดล าดับกิจกรรมใน
โครงการโดยพิจารณาถึงระยะเวลา ค่าใช้จ่ายแรงงานและทรัพยากรอื่นๆ การสร้างฐานข้อมูลส าหรับการบริหารโครงการ 
การจัดการงบประมาณหมุนเวียนในโครงการ และเทคนิคการควบคุมและด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน การจัดการ
โครงงานมาตรฐาน การจัดการโครงการแบบเวอร์ชวล และการจัดการโครงการระหว่างประเทศ    
Organization structures of project management, applying network analysis  in planning and scheduling 
of each project activity with consideration of total time, cost, labor, and other related resources, data 
base systems for project administration, capital budgeting, control and operations techniques for 
meeting project due dates, project management standard, virtual project management and global 
project management. 

3(3-0-6) 

01206556 การจัดการคุณภาพขั้นสูง        
(Advanced Quality Management) 
การนิยาม ปรัชญาและแนวความคิดด้านการจัดการคุณภาพ การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ ระบบประกัน
คุณภาพ การตรวจสอบทางด้านคุณภาพ การจัดการคุณภาพสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมชั้นน า การด าเนินการและการบริหาร
กิจกรรมกลุ่มคิวซี การควบคุมคุณภาพแบบเต็มรูป 
Definition, philosophy and ideas in quality management, statistical process control, quality assurance 
system, quality inspection, modern quality management techniques in leading industry, operations and 
administration of quality control circle and total quality control. 

3(3-0-6) 

01206557 การจัดการผลิตภาพ 
(Productivity Management) 
ความส าคัญและนิยามของผลิตภาพการวัดและวิเคราะห์ผลิตภาพ ผลิตภาพในรูปของมูลค่าเพ่ิมเทคนิคและวิธีการเพิ่มผลิต
ภาพรูปแบบจ าลองของการเพิ่มผลิตภาพการจัดองค์การและการบริหารผลิตภาพ  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตการจัดการผลิตภาพแบบเต็มรูป  กรณีศึกษาด้านการจัดการผลิตภาพ 
Importance and definition of productivity, measurement and analysis of productivity, techniques and 
simulation models of productivity improvement, organization management and productivity 
administration, human resource development, total productivity management with case studies. 

3(3-0-6) 

01206558  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง        
(Advanced Engineering Economics)   
ระบบบัญชีสารสนเทศในงานวิศวกรรม การประยุกต์คณิตศาสตร์ชั้นสูงในการวิเคราะห์ตัวแบบของปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมการประยุกต์วิธีเชิงปริมาณในการตัดสินใจแบบข้อมูลแน่นอนและไม่แน่ นอนการวิเคราะห์ทางเลือกในกรณีท่ีมี
หลายจุดมุ่งหมายท่ีต้องพิจารณา 
Accounting and engineering information systems, applied advanced mathematical methods for 
analyzing engineering economic models, applied quantitative procedures for decision making under 
certainty and uncertainty, multiple choices analysis with multi-objectives. 

3(3-0-6) 

01206559 วิศวกรรมโลจิสติกส์        
(Logistics Engineering) 
การรวมเข้าด้วยกันระหว่างการสนับสนุนเชิงโลจิสติกกับกระบวนการทางวิศวกรรมระบบ การออกแบบและการใช้ระบบ
ภายในวงจรชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาทางโลจิสติกส์ในแง่ความเชื่อถือได้ ความสามารถในการรักษา ปัจจัยมนุษย์ และกรอบ
ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ 
Integration of logistic support and systems engineering processes, design and use of the systems 
throughout their life cycles, analysis of logistic problems in terms of reliability, maintainability, human 
factors, and economic feasibility. 

3(3-0-6) 
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01206562 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง  
(Production Planning and Inventory Control) 
ภาพรวมและความส าคัญของการวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง  เทคนิคการจ าลอง  วิธีการแก้ปัญหา  
ระบบการผลิตแบบใหม่  กรณีศึกษาปัญหาวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง 
Overview and importance of production planning and control, modeling techniques, problem-solving 
methodologies, alternative production systems, real-world manufacturing planning cases. 

3(3-0-6) 

01206563 วิศวกรรมระบบและการจัดการวัฏจักรชีวิต  
(Systems Engineering and Life Cycle Management) 
หลักวิศวกรรมระบบ  วัฏจักรชีวิตของระบบ  กระบวนการออกแบบระบบการออกแบบ  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความเป็นไป
ได้ในการปฏิบัติงาน  การค านวณต้นทุนในวัฏจักรชีวิต  การออกแบบเพื่อความเชื่อถือได้  ความสามารถในการคงสภาพ
ความสามารถในการรองรับมนุษย์ปัจจัยและความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์การประยุกต์วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
งานวิศวกรรมระบบ 
Principles of system engineering, system life cycle, system design process, designs affecting 
operational feasibility, life cycle costing, designs for reliability, maintainability, human factors, 
supportability, and economic feasibility, application of quantitative methods for system engineering 
management. 

3(3-0-6) 

01206564 ระบบการผลิตแบบผสมผสาน       
(Integrated Manufacturing Systems) 
การประยุกต์และประโยชน์ของวิศวกรรมควบขนาบแนวคิดการผลิตแบบบูรณาการด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและ
การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การโปรแกรมเพื่อการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 
การเชื่อมต่อกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์ การเฝูาสังเกตสภาพกระบวนการและเครื่องมือ การควบคุมคุณภาพใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย ระบบการประกอบ สายการประกอบ การจัดสมดุลสายการประกอบ การออกแบบเพื่อการผลิต การ
ต่อประสานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรในระบบการผลิต 
Applications and benefits of concurrent engineering, computer integrated manufacturing concepts, 
computer-aided designs and manufacturing, computerized numerical control programming, flexible 
manufacturing systems, computer-process interfacing, condition monitoring of processes and tools, 
computer-aided quality control, assembly systems, assembly lines, assembly line balancing, design 
for manufacture, human interface in manufacturing systems. 

3(3-0-6) 

01206567  การวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการ      
(Process Analysis and Control) 
การไหลเชิงด าเนินงานต่อการปฏิบัติงานองค์กร การออกแบบการไหลเชิงด าเนินงานในเงื่อนไขการท างานท่ีแตกต่าง การ
วัดผลการปฏิบัติงานของการไหลเชิงด าเนินการ การวิเคราะห์การไหลเชิงด าเนินงาน การจ าลองการไหลเชิงด าเนินงาน 
Operational flow on organizational performance, operational flow design in different working 
conditions, performance measurement of operational flow, operational flow analysis, operational 
flow simulation. 

3(3-0-6) 

01206571 การสร้างแบบจ าลองเรขาคณิต  
(Geometric Modeling)                
แนวคิดและเครื่องมือส าหรับการออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบการสร้างแบบจ าลองเรขาคณิตแบบ 3 มิติส าหรับเส้น
โค้ง พ้ืนผิว และทรงตัน การแทนแบบเรขาคณิตและเชิงเทคโนโลยีของวัตถุสามมิติ การแทนแบบเส้นโค้งและพื้นผิว 
ขั้นตอนวิธีเรขาคณิตและการด าเนินการบนเส้นโค้ง พื้นผิว และทรงตัน การบูรณนาการระหว่างการสร้างแบบจ าลอง
เรขาคณิตและคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการผลิต 
Concepts and tools in designing and implementing three-dimensional geometric modeling systems 
for curves, surfaces, and solids, geometric and topological representation of three dimensional 
object, curve, and surface representation, geometric algorithms and operations on curves, surfaces, 
and solids, integration of geometric modeling and computer aided manufacturing. 

3(3-0-6) 
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01206581* การวิจัยการด าเนินงานส าหรับวิศวกรรมระบบราง 
(Operations Research in Railway Engineering) 
การประยุกต์ทฤษฎีการวิจัยการด าเนินงานส าหรับอุตสาหกรรมราง การวางแผนอัตราก าลังโครงสร้างพื้นฐาน การ
ออกแบบตารางเดินรถท่ีเหมาะสม การวางแผนการใช้งานและค านวนอัตราการใช้ประโยชน์ขบวนรถ การจัดตารางการ
ท างานของพนักงานเดินรถ  
Application of operations research theory for the railway industry, capacity planning of infrastructure, 
optimal design of time tables, fleet planning and utilization calculation, crew scheduling. 

3(3-0-6) 

01206582* การซ่อมบ ารุงรางส าหรับวิศวกรรมระบบราง    
(Track maintenance for Railway Engineering)                                     
องค์ความรู้และหน้าท่ีของส่วนประกอบของราง การเสื่อมสภาพของราง การตรวจสอบคุณภาพของราง เครื่องมือและ
วิธีการในการซ่อมบ ารุงราง การซ่อมบ ารุงเชิงปูองกันราง การวางแผนควบคุมและจัดระบบงานซ่อมบ ารุงราง การ
ประเมินผลระบบงานซ่อมบ ารุงราง 
Functional knowledge of the railway track, track degradation, track quality inspection, tools and 
methods for track maintenance, track preventive maintenance, control planning and system 
management of track maintenance, track maintenance system evaluation.     

3(3-0-6) 

01206591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ       
 (Research Methods in Industrial Engineering) 
หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การก าหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์แปรผลและการวิจารณ์ผลการวิจัย 
การจัดท ารายงานเพื่อการน าเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Research principles and methods in Industrial engineering, problem analysis for research topic 
identification, data collecting for research planning, identification of samples and techniques, 
research analysis, result explanation and discussion, report writing, presentation and preparation for 
academic publication. 

1 

01206596  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ       
(Selected Topics in Industrial Engineering) 
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาโท  หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา 
Selected topics in Industrial engineering at the Master Degree level, topics are subjected to change 
in each semester. 

1-3 

01206597 สัมมนา 
(Seminar) 
การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาโท 
Presentation and discussion on current interesting topics in Industrial engineering at the Master 
Degree level. 

1 

01206598 ปัญหาพิเศษ        
(Special Problems) 
การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมอุตสาหการ  ระดับปริญญาโท  และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
Study and research in Industrial engineering at the Master Degree level, compile a written report. 

1-3 

01206599 วิทยานิพนธ์          
(Thesis) 
งานวิจัยในระดับปริญญาโท  
Research at the Master Degree level. 

1-12 

 
 
 
 
 

----------------------- 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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3.1.5.2 รายวิชาท่ีเป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร 
01222522 การออกแบบและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน     

(Supply Chain Design and Management) 
นโยบายการกระจายสินค้า นโยบายการสั่งซ้ือและการผลิต โครงข่ายข้อมูล การวางแผนและการจัด ล าดับ การจัดการ
วัสดุคงคลัง การจัดการขนส่ง คลังสินค้าการขนย้าย การประเมินผลการด าเนินงาน และการเงิน 
Distribution strategy, procurement and manufacturing strategies, information network, planning and 
scheduling, inventory management, transportation management, warehousing, material handling, 
performance and financial assessment.  

3(3-0-6)   

01222542 การจัดการส าหรับวิศวกร      
(Management for Engineers)  
การวางแผน การประสานงาน และการวิเคราะห์ด้านการจัดการ ความเข้าใจถึงมุมมองในหลักการเพื่อการจัดการและ
แนวทางปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผล หน้าท่ีการจัดการและการออกแบบกระบวนการทางการจัดการ 
Planning, coordination, and analysis in management, understanding of pragmatic aspects of key 
theories and concepts for better management, performing management functions and designing a 
management process. 

3(3-0-6)   

01222544 บัญชีการเงินและการจัดการส าหรับวิศวกร    
(Financial and Managerial Accounting for Engineers) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี หลักการบัญชี รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ธุระกรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบ
การเงิน การจัดท างบประมาณการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการตัดสินใจ
ระยะสั้น 
Introduction to accounting; principles of accounting, financial reports, financial-transactions analysis, 
financial-statement analysis, budgeting, variance analysis, and economic analysis of short-term 
decisions. 

3(3-0-6)   

01222545 การจัดการต้นทุนส าหรับวิศวกร       
(Cost Management for Engineers)  
ความรู้เบื้องต้นและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการต้นทุน การคิดต้นทุนตามกิจกรรมและการจัดการต้นทุนตามกิจกรรม 
การวางแผนการจัดการต้นทุน ประกอบด้วยการประมาณต้นทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณการ
ผลิต และก าไร การจัดท างบประมาณแม่บท และการจัดท างบประมาณการลงทุนภายใต้เงินทุนจ ากัด ระบบการจัดการ
ต้นทุน ประกอบด้วย การคิดต้นทุนงานสั่งท า การคิดต้นทุนกระบวนการ และการจัดสรรต้นทุน  การควบคุมการ
ด าเนินงานโดยงบประมาณแบบยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน และการควบคุมการจัดการ โดยการประเมินการ
ปฏิบัติงาน การออกแบบระบบการควบคุมการจัดการเพื่อการประเมิน 
Introduction on cost management and its concepts, activity-based costing and management, cost 
management planning, including cost estimation, cost-volume-profit analysis, master budgeting and 
capital budgeting, cost management systems, including job costing, process costing, and cost 
allocation, operational control through flexible budgeting and standard costing, and management 
control through performance evaluation including design of management control systems for 
evaluation. 

3(3-0-6)   
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ล าดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

1. นายกฤษ วงษ์เกษม 
อาจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 
 
M.Sc. (Quality, Safety and Environment)  
Otto-von-Guericke University, Germany., 2550 
 
Dr.rer.nat. (Statistics) Technical University of 
Dortmund, Germany., 2553 
 
3120600597222 

งานวิจัย  
1. การปรับปรุงสถานีงานของพนกังานกลึงชิ้นงาน โดยใช้วธิี NIOSH 
Lifting Equation และ REBA ในการประเมินความเส่ียงด้านการย
ศาสตร์: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์, 2558 
2. การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตนมพาส
เจอร์ไรส์ตามมาตรฐาน มอก.18001-2554, 2558 
3. Propagation of Human Error Probabilities Using Jacobi 
Polynomials in Fault Tree Analysis, 2557 

01206596 
01206598 
01206599 

01206596 
01206598 
01206599 

2. นายกอ้งกิติ  พูสวัสดิ ์
ศาสตราจารย ์
B.S. (Industrial Engineering), Texas tech 
University, USA., 2532 
 
M.S. (Industrial and Systems Engineering), 
Virginia Polytechnic Institute and State 
University, USA., 2534 
 
Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), 
Virginia Polytechnic Institute and State 
University, USA., 2538 
 
3100901451992 

งานวิจัย  
1. Use of Intellectual Capital as a Surrogate for Productivity 
Measurement,  2558 
2. Enterprise evelopment through the Safety Culture Maturity 
Model, 2558 
3. International Study of Technology Investment Decisions at 
Hospitals, 2557 
4. Service Convergence and Service Integration in Medical 
Tourism, 2557 
5. Research in Safety Culture Maturity Model for Multi-
national Firms: Case Study , 2557 
6. Productivity and Quality of Work Life: Implicatins from 
Cost Containment Initiatives, 2557  
7. Safety Culture Maturity Model in Thailand Broad Industry 
Bordin Vongvitayapirom, 2557  
8.  Assessing Process Management Capability: Case Study of 
Dalla Shipyard in Myanmar, 2557   
9. Operation Risk Management of Planning and Pipngdesignin 
a Large Petrochemical Plant Project, 2557 
10. Review of university classification: Implications on 
educational management,  2556  
11. Productivity management: Integrating the intellectual 
capital, 2556 
12. Evaluating the performance of a wastewater plant using 
the APC model , 2556 

01206556 
01206557 
01206596 
01206598 
01206599 

01206556 
01206557 
01206596 
01206598 
01206599 
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ล าดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

3. นางสาวจุฑา  พิชิตล าเค็ญ 
ผู้ช่วยศาสตรจารย ์
B.S. (Chemical Engineering),  
Cornell University, USA., 2538  
 
M.S. (Chemical Engineering),  
University of Washington, USA., 2539   
M.S.(Industrial Engineering),  
Northwestern University, USA., 2545 
 
Ph.D. (Industrial Engineering), 
Northwestern University, USA., 2545   
 
3110101553661 

งานแต่งและเรียบเรียง 
พื้นฐานการจ าลองสถานการณ์เชิงสุ่ม เพื่อการประยุกต์ใช้กบัปัญหาจริง  
2558 
งานวิจัย 
1.  การวิเคราะห์ต้นทุนการแปรรูปผลผลิตยางพาราส าหรับเกษตรกร
สวนยาง , 2558 
2.  การปรับปรุงผลิตภาพส าหรับการปลูกข้าว, 2558 
3.  การเปรียบเทยีบตัวแบบพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไม, 2558 
4. ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบพลวัตที่มีขอ้จ ากัดดา้นพื้นที่ในการจัดเก็บ
และมีความต้องการไม่แน่นอน กรณีศึกษาการจัดการเงินสดในเครือข่าย
ตู้เอทีเอ็ม, 2557 
5.  An Upstream Rubber Supply Chain Model of Thailand by 
System Dynamics, 2558   
6.  An Upstream Rubber Supply Chain Model of Thailand By 
Hybrid Simulation Approach, 2558   
7.  A survey of approximate methods for the traveling 
salesman problem,  2557 
8. Speeding up the Pickup and Delivery Problem with Time 
Windows using GPU Cluster, 2556 
9.  A Generic Discrete-Event Simulation Model for Outpatient 
Clinics in a Large Public Hospital, 2556 
10.  Nelder- Mead Method with Local Selection Using 
Neighborhood and Memory for Stochastic, 2556 

01206513 
01206531 
01206597 
01206596 
01206598 
01206599 

 

01206513 
01206531 
01206581 
01206597 
01206596 
01206598 
01206599 

4. นางสาวจันทร์ศิริ  สิงห์เถื่อน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 
 
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 
 
3100601985251 

งานวิจัย 
1. การออกแบบการทดลองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการ
เอ็กซ์ทรูชันท่อยางเช้ือเพลิง , 2558 
2. การศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อคุณภาพการปิดผนึกเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง, 
2557  
3. การเพิ่มประสิทธภิาพสายการประกอบรถของเล่นเด็ก, 2557 
4. การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการเชื่อมโลหะด้วย
ไฟฟูาแบบใช้กา๊ซคลุมส าหรับเหล็กกลา้ไร้สนิมโดยวิธกีารออกแบบการ
ทดลอง, 2556  
5. การก าหนดมาตรฐานการผูกรัดยึดโยงวัสดุอุปกรณ์การส ารวจและผลิต
ก๊าซธรรมชาติเพื่อการขนส่งทางถนน, 2556 
6. การออกแบบการทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อการเกิดของเสีย
จากการเชื่อมด้วยหุ่นยนต,์ 2556 
7. การจัดสมดุลสายการผลิตแบบผลิตภณัฑ์เดียวที่มีข้อจ ากัดด้าน
เครื่องจักรโดยใช้วิธีการอบออ่นจ าลอง, 2556 
8. An Exact Algorithm for Location-Transportation Problems 
in Humanitarian Relief", World Academy of Science, 
Engineering and Technology, 2558 
9. Applications of Parallel Computing for Facility Location-
Transportation Problems for Disaster Response, 2558  
10. An Exact Algorithm for Location–Transportation Problems 
in Humanitarian Relief, 2558 

01206511 
01206596 
01206598 
01206599 

01206511 
01206524 
01206596 
01206598 
01206599 
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ล าดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

5.  นายจกัรพันธ ์ อร่ามพงษ์พันธ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539  
 
M.S. (Industrial Engineering), 
Oregon State University, USA., 2546  
 
Ph.D. (Industrial Engineering) ,  
The Ohio State, USA., 2549  
 
3100500346007 

งานวิจัย 
1. การศึกษาพฤติกรรมการสึกกร่อนของผิวเคลือบโครเมียมคาร์ไบด์-นิ
เกิลโครเมียมโดยกระบวนการเชื้อเพลิงออกซิเจนความเร็วสูงด้วยการ
ออกแบบการทดลอง , 2558 
2. Determination of the optimal parameters in chemical 
decapsulation method for new semiconductor products 
using Design of Experiments , 2557  
3. Determination of the Optimal Parameters in the ACF 
bonding Process of Head Stack Assembly in Hard Disk Drive 
Using Design of Experiments , 2557 
4. A Study of Parameter Affecting the Edge Crack Defect for 
Rubber Graphite Product, 2557 
5. Accuracy and Precision Improvement of Part's Dimensions 
in Plastic Injection Molding Using Design of Experiments, 
2556 
6.  Prediction of Tool Life in the Engraving Process of 
Sidewall Tire Molds by Employing Response Surface 
Methodology, 2556  

01206563 
01206596 
01206598 
01206599 

01206563 
01206582 
01206596 
01206598 
01206599 

6. นายชนะ  รักษ์ศิร ิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  2538  
 
M.Eng. (Manufacturing System), Asian Institute 
of Technology , 2545 
 
D.Eng. (Machatronic), Asian Institute of 
Technology , 2547 
 
310170011930 

งานวิจัย 
1. การพัฒนาแบบจ าลองความผิดพลาดเชิงระบบและความผิดพลาดเชิง
สุ่มของแขนกลเคลื่อนที่อิสระ 6 แกนด้วยเมทริกซ์จาโคเบียน, 2558 
2. การพัฒนาระบบการออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับกระบวนการหล่อฉีด
อะลูมิเนียม, 2558 
3. การชดเชยเส้นทางการเดินหินของกระบวนการการเจยีรนัยลูกเบีย้ว, 
2556 
4.  การพัฒนาสมการเชิงตัวแปรส าหรับกระบวนการออกแบบและผลิต
เฟืองดอกจอกแบบเฉยีง, 2556 
5.  การก าหนดจ านวนฟัซซีเซตที่เหมาะสมในระบบฟัซซีส าหรับการ
ตรวจสอบการสึกหรอของเครื่องมือในกระบวนการต๊าปเกลียวโดยใช้การ
จัดกลุ่มแบบลบออก,  2556 
6. Alloy inconel 718 by 3D micro-electro discharge 
machining,  2557 
7.  A Development of Pitch Adjustable Workpiece Feeding 
Module, 2556 
8. Tool Wear Condition Monitoring in Tapping Process by 
Fuzzy Logic,  2556  

01206596 
01206598 
01206599 

01206511 
01206567 
01206582 
01206596 
01206598 
01206599 

7. นายชัชพันธ์  ข าญาติ  
อาจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  2542 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 
 
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ),  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  2550 
 
3120100193122 

งานวิจัย 
1. การปรับปรุงประสิทธภิาพกระบานการตัดก้อนยางวัตถุดิบให้ได้
น้ าหนักตามทีก่ าหนด เพื่อผลิตยางล้อจกัรยานยนต์, 2559    
2. ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายเมื่อมีข้อจากัดด้านการเติม
เช้ือเพลิง, 2555 
3. Solving the Oil Delvery Trucks routing Problem with Modify 
Multi-Traveling Salesman Problem Approachcase Study, 2558 
 

01206596 
01206598 
01206599 

01206564 
01206596 
01206598 
01206599 
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ล าดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

8.  นายนันทชัย  กานตานันทะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2540 
 
M.S. (Industrial Engineering), Georgia Institute 
of Technology, USA., 2545 
 
Ph.D. (Industrial Engineering) , Georgia 
Institute of Technology, USA., 2550 
 
3100400459161 

งานวิจัย 
1. การเพิ่มผลิตภาพสายการประกอบตูค้วบคุมเอเอ็มอาร์ 2558 
2. การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรด้วยวิธีอนกุรมเวลา 2558 
3. การลดของเสียของบรรจุภัณฑ์ด้วยการออกแบบการทดลอง 2557 
4.  การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อจัดสมดุลก าลังการผลิตโดยเทคนิคการ
จ าลองแบบปัญหาในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ 2556 
5.  การลดต้นทุนคุณภาพในกระบวนการผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 2556 
5. A Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm and 
Support Vector Machine Model for Agricultural Statistic of 
Thailand Forecasting  2559 
5. Thailand's Para Rubber Production Forecasting Comparison 
2557 
6.  Spatial Time Series Forecasts Based on Bayesian Linear 
Mixed Models for Rice Yields in Thailand 2557 
7.  Spatial Time Series Models for Rice and Cassava Yields 
Based On Bayesian Linear Mixed Models 2557 
8.  Bayesian Models for Time Series with Covariates, Trend, 
Seasonality, Autoregression and Outliers 2556 
9. Forecasting Crop Yields in Thailand Using Hierarchical 
Bayesian Methods 2556 

01206558 
01206596 
01206598 
01206599 

01206558 
01206562 
01206596 
01206598 
01206599 

9. นางนราภรณ์ เภาประเสริฐ 
อาจารย ์
B.S. (Industrial and Systems 
Engineering),University of Wisconsin-
Madison,USA., 2548 
 
M.S. (Industrial and Systems 
Engineering),University of Wisconsin-
Madison,USA., 2550 
 
Ph.D. (Industrial and Systems 
Engineering),University of Wisconsin-
Madison,USA., 2553 
3101201489494 

งานวิจัย 
1. การหาต้นทุนที่ดีที่สุดบนเส้นทางการเดินสายเป็นจุดในการติดตั้ง
โครงข่ายใยแกว้น าแสง, 2559 
2. การก าหนดปัจจยัทางผลต่อกระบวนการอบปาล์มน้ ามันด้วยเตา
ไมโครเวฟในระดับต้นแบบ 2558 
3. Design of biogas production using wastewater from 
industrial plants, 2559 
 

01206533 
01206536 
01206596 
01206598 
01206599 

 

01206533 
01206536 
01206564 
01206567 
01206596 
01206598 
01206599 

 

10. นางสาวประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา 
รองศาสตราจารย ์
สต.บ. (การประมวลผลขอ้มูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 
 
M.S. (Statistics), Oregon State University, USA., 
2531  
M.S. (Industrial and Manufacturing Enginering), 
Oregon State University,USA., 2532 
 
Ph.D. (Industrial and Manufacturing 
Engineering), Oregon State University, USA., 
2535 
3100201036553 

งานวิจัย 
1.   การก าหนดแผนการส่ังซ้ือวัตถุดิบส าหรับเส้นคอร์ดไนลอนที่ใช้ใน
การผลิตยางเครื่องบิน, 2558 
2.  การลดปริมาณของเสียประเภทการขันสกรูของสายการประกอบ
ฮาร์ดดิสก์โดยวธิีการออกแบบการทดลอง, 2557 
3.  การเปรียบเทยีบผลการวิเคราะห์ระดับความดังเสียงโดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ระดับความดังเสียงและการวัดโดยใช้เครื่องมือตรวจระดับความ
ดังเสียง, 2557 
4.  การเปรียบเทยีบการรับรู้และพฤติกรรมความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา มหาวิทยาลัราชภัฏ
สวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบรุี, 2557 

01206543 
01206596 
01206598 
01206599 

01206541 
01206543 
01206596 
01206598 
01206599 
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ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

  5. Central Composite Design within Strip-Strip-Plot Structure 
for Three-Stage Industrial Processes, 2558 
6.   An experimental study of spring back behavior on flow 
formed thin walled high strength pressure vessel by design 
of experiment, 2558 
7.  Process innovation in pre-stressed concreter wire using 
mechanical-based process simulation, 2557 
8.  Comparison of Skip-lot sampling plans (SkSP-V vs. SkSP-2), 
25577.  A study of critical success factors in applying 
Thailand Quality Award framework in an electronic 
manufacturing: A case study, 2557 

  

11. นายปุณณมี  สัจจกมล 
อาจารย ์
B.S. (Industrial Engineering), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 
B.Sc. (Industrial Systems Engineering), 
University of Regina,  Cannada, 2546 
 
M.Sc. (Industrial Systems Engineering), 
Unilversity of Regina, Canada, 2548 
 
Ph.D. (Industrial Systems Engineering) , 
University of Regina, Canada, 2553 
3260300370671 

งานวิจัย 
1. การประเมินวฏัจักรชวีิตของผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูปในกระป๋อง, 
2559 
2. การวิเคราะหโ์ซ่คุณค่าเมล่อนในจังหวัดจันทบุรีและฉะเชิงเทรา, 2559 
3. การประเมินวฏัจักรชวีิตของผลิตภัณฑ์เมล่อนลอยแกว้ในจังหวัด
จันทบุรี, 2559 
4. การประเมินวฏัจักรชวีิตของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระปอ๋งใน
จังหวัดเชียงใหม่, 2557 
5. ระบบโลจิสติกส์ของบริษัทยาขนาดใหญ่, 2557 
6. A Feasibility Study of Wind Turbines Installation in the 
Industries, 2557 
7. Pharmaceutical's Warehouse Management with Work 
Study, Forecasting and Inventory Management Techniques, 
2557 
8. Cost Structure Assessment of Cold Chain Along the Supply 
Chain for Thai Mango, 2557 
9. Operation Risk Management of Planning and Pipingdesing 
in a Large Petrochemical Plant Project, 2557 
10. Lessons Learned from Applying Safety Culture Maturity 
Model in Thailand, 2556 

01206525 
01206534 
01206542 
01206591 
01206597 
01206596 
01206598 
01206599 

01206525 
01206527 
01206529 
01206534 
01206542 
01206591 
01206597 
01206596 
01206598 
01206599 

12. นายพรเทพ   อนุสสรนิติสาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. ( อิเล็กทรอนกิส์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า ลาดกระบัง , 2534 
 
M.S. (Industrial and Systems Engineering), The 
Ohio State University , USA., 2540 
 
Ph.D. (Industrial Engineering), Purdue 
University , USA., 2545 
3100900881678     
     

งานวิจัย 
1.  Applications of benchmarking and classification 
framework for supplier risk management, 2558 
2. Toward a cloud-based manufacturing execution system for 
distributed manufacturing, 2557 
3.  Assessing Process Management Capability: Case Study of 
Dalla Shipyard in Myanmar, 2557 
4. Operation Risk Management of Planning and Pipingdesign 
in a Large Petrochemical Plant Project, 2557 
5.  Productivity growth: Importance of learning, intellectual 
capital, and knowledge workers, 2556 
6.  Performance of intellectual capital among Thailand's 
publicly listed companies, 2556  
7.  Roles of Public Participation in Developing and Sustaining 
a Networked Government,  2556 

01206552 
01206554 
01206596 
01206598 
01206599 

01206552 
01206554 
01206559 
01206596 
01206598 
01206599 
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ชื่อ-นามสกุล 
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คุณวุฒิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

13. นายพีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล 
รองศาสตราจารย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟูา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
2527 
 
M.S. (Industrial Engineering), Texas Tech 
University, USA., 2529 
 
Ph.D. (Industrial Engineering), Texas Tech 
University, USA., 2531 
3100700817097 
 
 

งานวิจัย 
1. Using Column GenerationTechnique to Estimate Probabilty 
Statistics in Transition Matrix of Large Scale Markov chain 
with Least Absolute Deviation Criteria, 2557   
2.   Bender’s Decomposition Method for a Large Two-stage 
Linear Programming Model, 2556  
3.   An Optimization-Based Heuristic for a Capacitated Lot-
sizing Model in an Automated Teller Machines Network, 2556 
4.   Ordering Alternatives under Fuzzy Multiple Criteria 
Decision Making via a Fuzzy Number Dominance Based 
Ranking Approach, 2556 
5.   An adaptive special purpose algorithm for a class of two 
- stage single constrained linear fractional programming 
problem, 2556 
6.   Application of Bender’s Decomposition Solving a Feed–
mix Problem among Supply and Demand Uncertainties, 2556 

01206596 
01206598 
01206599 

01206522 
01206529 
01206571 
01206596 
01206598 
01206599 

14. นางพัชราภรณ์  ญาณภิรัต 
รองศาสตราจารย์ 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2526 
 
M.Sc. (Industrial Eng.), Asian Institute of 
Technology,  2558 
 
D.Tech.Sc., Asian Institute of Technology,  
2539 
3101403041826 

งานวิจัย 
1.   การออกแบบเกณฑการประเมินสมรรถนะผู้ส่งมอบชิ้นส่วนประกอบ
รถยนต์ด้วยวิธกีารวิเคราะห์ปัจจยั: กรณีศึกษา, 2558 
2.   การประยกุต์ขั้นตอนวธิีพันธุกรรมแบบสีเทาในการพยากรณ์อุปสงค์
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรชีวิตสั้น: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์วงจรรวม, 2558 
4.   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ใน
โครงการใช้ก๊าซชีวภาพ จากระบบบ าบดัน้ าเสียเพื่อทดแทนกา๊ซธรรมชาติ
ในหม้อต้มไอน้ า: กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปเนื้อไก่, 2556 
5.   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ใน
โครงการใช้ก๊าซชีวภาพ จากระบบบ าบดัน้ าเสียเพื่อทดแทนกา๊ซธรรมชาติ
ในหม้อต้มไอน้ า : กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปเนื้อไก่, 2556 
3.  Implementing Taguhi Loss Function and Mult-Choice Goal 
Programming in Supplier Selection: A Case Based Application, 
2558 
6.   Supply Chain Cost Reduction by Implementing Integrated 
Activity Based Costing and Data Envelopment Analysis: A 
Case Study, 2557 
7.   Intregated Fuzzy AHP and Fuzzy Topsis Deployment in 
Dea-Based Performance Measurement for Product Design 
and Development Projects: a Case Study, 2557 
8.   CVP Analysis Based on Dea-Based Product Family 
Selection Under the Producer-Customer Perspective, 2557 

01206558 
01206596 
01206598 
01206599 

01206526 
01206527 
01206558 
01206596 
01206598 
01206599 
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ปรับปรุง 

15. นางรุ่งรัตน์  ภิสัชเพ็ญ 
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  2540 
 
M.Eng. (Industrial Engineering), Asian Institute 
of Technolgy,. 2543 
 
D.Eng. (Industrial Engineering), Asian Institute  
of Technolgy, 2548 
3100504153645 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. การวิจยัด าเนินงาน, 2556 
งานวิจัย 
1. การจ าลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตท่อไอ
เสีย, 2557  
2. การจัดการวัตถุดิบคงคลังของ โรงงานปรับปรุงคุณภาพเมล็ดข้าวโพด, 
2556 
3. การใช้การวิเคราะห์ระบบแถวคอยส าหรับงานจองใช้ห้องผ่าตัด, 2556 
4. Simulation for Production Line Balancing of a Large-Sized 
Frozen Chicken Manufacturer, 2558  
5. Modifying production line for productivity improvement: A 
case study of vision lens factory, 2557 
6. Simulation Model for Improving Patient Services in A 
Cardiology Department, 2556  
7. Optimal Of Buffer Size Allocation On Disk Drive Suspension 
By Using Simulation, 2556 
8. Petri Net model of repetitive push manufacturing with 
Polca to minimise value-added WIP, 2556 
9. Production scheduling for injection molding manufacture 
using Petri Net model, 2556  
  

01206596 
01206598 
01206599 

01206522 
01206581 
01206596 
01206598 
01206599 

16. นายรมิดาย ุ อยู่สุข 
อาจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรอุตสาหการ),  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 
 
D.Eng. (Industrial Engineering and 
Management), Asian Institute of Technology, 
2554 
3769900068171 

งานวิจัย 
1. การปรับปรุงประสิทธภิาพการจัดการคลังสินค้าด้วยแบบจ าลอง
สถานการณ์, 2559 
2. การปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรมน้ าตาล กรณีศึกษา 
บริษัทน้ าตาลเอเอเอ จ ากัด, 2557 
3. Fixed Charge Unbalanced Transportation Problem in 
Inventory Pooling with Multiple Retailers, 2558  
 

 01206511 
01206596 
01206598 
01206599 

17. นายเลิศชัย  ระตะนะอาพร   
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2524   
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2528 
3101201099653     

งานวิจัย 
1. การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตนมพาส
เจอร์ไรส์ตามมาตรฐาน มอก.18001-2554, 2558 
2.การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธภิาพดา้นความปลอดภยัในการท างาน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมการติดตั้งลิฟต์, 2558 
3. การศึกษาพฤติกรรมการท างานของคนพิการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกและเมลามีน เพื่อจัดท าหลักปฏิบัติด้าน
ความปลอดภยั, 2558  
4. การปรับปรุงสถานีงานของพนกังานกลึงชิ้นงาน โดยใช้วธิี NIOSH 
Lifting Equation และ REBA ในการประเมินความเส่ียงด้านการย
ศาสตร์: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์, 2558  
5. การศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อการเกิดอบุตัิเหตุ ในโรงงานผลิตมอเตอร์
เครื่องปรับอากาศ, 2557 
6. Developing Safety Behavior Practice Suitable for Thai 
Industrial Operators, 2555 

01206599 01206599 
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ล าดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

18. นายวรวุฒิ  หวังวัชรกุล   
อาจารย ์
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ,2538 
 
M.S. (Industrial Engineering), Oregon State 
University, USA., 2545 
 
Ph.D. (Industrial Engineering), North Carolina 
State University, USA., 2552 
3320900288797 

งานวิจัย 
1. แบบจ าลองแนวความคิดของระบบโซ่อปุทานยางพาราในพื้นทีภ่าค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยพลวัตของระบบ , 2556  
2. แบบจ าลองพลวัตของระบบส าหรับวิเคราะห์การจัดการโซ่อปุทาน
ยางพาราในพื้นทีป่ลูกใหม,่ 2556 
3. การออกแบบการทดลองเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในกระบวนการคัดแยก
ข้าว, 2556 
4.  Computing optimal base-stock levels for an inventory 
system with imperfect supply, 2556 

01206513 
01206521 
01206525 
01206542 
01206596 
01206598 
01206599 

01206513 
01206521 
01206525 
01206526 
01206542 
01206581 
01206596 
01206598 
01206599 

19. นายวิสุทธิ์   สุพิทกัษ์       
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2537 
 
M.S. (Industrial Engineering), Texas Tech 
University, USA., 2543 
 
Ph.D. (Idustrial Engineering), Texas Tech 
University, USA., 2547 
5101299048609 

งานวิจัย 
1.  การจัดตารางการผลิตส าหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่นโดย
มีเวลาปรับตั้งเครื่องจักรซ่ึงขึ้นกับล าดับงานภายใต้นโยบายการผลิตแบบ
ทันเวลาพอด,ี 2558 
2.  การจัดตารางงานส าหรับการท างานไหลลื่นแบบยืดหยุ่นโดยมีเวลาตั้ง
ค่าขึ้นกับล าดับงาน,2557 
3.  การศึกษาความเป็นไปได้โครงการใช้ก๊าซชีวภาพจากกระบวนการ
บ าบัดน้ าเสียของโรงงานเอทานอลเพื่อผลิตกระแสไฟฟูากรณีศึกษา : 
โรงงานเอทานอล, 2557 
4.  การจัดตารางการผลิตส าหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่นโดย
มีเครื่องจักรขนานที่ไม่มีความสัมพันธ์กนัในแต่ละการด าเนินงานภายใต้
นโยบายการผลิตแบบทันเวลาพอด,ี 2556 
5.  วิธกีารเชิงพันธุกรรมส าหรับการส่ังซ้ือสินค้าที่มีอุปสงค์ไม่ต่อเนื่อง กรณี
สินค้าหลายชนิดและผู้ค้าส่งหลายราย, 2556 
6.  Multi-Item Economic Production Quantity Model with the 
Consideration of Raw Material Inventory Management Costs, 
2557 
7. Operation Risk Management of Planning and Pipingdesign in 
a Large Petrochemical Large Pertochemical Plant Project, 2557  
8.  Genetic Algorithm for the Determination of Partial Jointed 
Replenishment Policy in One-Warehouse and Multi-retailer 
System, 2556 

01206553 
01206596 
01206598 
01206599 

01206512 
01206553 
01206596 
01206598 
01206599 

20. นางสาวสุวิชภรณ์  วิชกูล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542 
 
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2545 
 
วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 
3100500426876 

งานวิจัย 
1. การจัดตารางการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องด้วยการจาลองสถานการณ์ 
กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมงานปกั, 2558 
2. Modelling and Simulation Study to Determine the Suitable 
Number of Direct Labours  and Balance the Assembly line, 
2558 
3.  An adaptive special purpose algorithm for a class of two - 
stage single constrained linear fractional programming 
problem, 2556 
4. An Adaptive Special Purpose Algorithm for Two Stage Single 
Constrained Linear Fractional Programming Problem, 2556 

01206598 
01206599 

01206598 
01206599 

  



มคอ.2  

 - 31 -  

 
ล าดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

21. นายเสรี  เศวตเศรนี 
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาู), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2520 
 
M.Eng. (Industrial Engineering and 
Management), Asian Institute of Technology, 
2523 
 
D.Eng. (Industrial Engineering and 
Management), Asian Institute of 
Technology,  2526 
3120101109648 

งานวิจัย 
1. ความสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปรของสภาพภูมิอากาศกับเสถียรภาพของ
สายส่งกระแสไฟฟาู,  2558 
2. ระบบฐานข้อมูลเฝูาระวังน้ าท่วมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
พื้นที่จังหวัดสระบุร,ี  2558 
3. การศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อการเกิดอบุตัิเหตุในงานก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมของรถปั้นจั่นชนิดล้อยางบมูไฮดรอลิกของบริษัทรถปั่นจั่นให้
เช่า, 2558 
4. ระบบฐานข้อมูลเฝูาระวังน้ าท่วมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
พื้นที่จังหวัดสระบุร,ี 2558 
5. การพัฒนาโปรแกรมแผนงานยกของรถปั้นจั่นล้อยางชนิดบูมไฮดรอลิก
เพื่อความปลอดภัยสาหรับธุรกจิรถปั้นจัน่ให้เช่า กรณีศึกษาการติดตั้งโครง
ถักเหล็ก, 2558 

01206598 
01206599 

01206598 
01206599 

22. นางสาวไอลดา  ตรีรัตน์ตระกูล 
อาจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
2539  
 
M.S. (Software Engineering) Florida Institute of 
Technology,USA., 2544 
 
Ph.D. (Operations Research) Florida Institute of 
Technology, USA., 2552 
3301500036775 

งานวิจัย 
1. การปรับปรุงประสิทธภิาพการเดินรถโดยสารสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยใช้ระบบจีพีเอสและการจ าลอง
สถานการณ์, 2557  
2. การปรับปรุงระบบการให้บริการแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาล
สัตว์ด้วยการจ าลองสถานการณ์, 2557  
3. การวิเคราะหแ์ละออกแบบการทดลองการสูญเสียมะม่วงจากโรคแอน
แทรคโนส กรณีศึกษาการส่งออกมะมว่งทางเรือไปประเทศญี่ปุุน, 2557 
4. การศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อการเกิดอบุตัิเหตุ ในโรงงานผลิตมอเตอร์
เครื่องปรับอากาศ, 2557 
5.  การจัดสรรข้าวโพดหวานเพือ่แปรรปูผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้
ก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็มผสม, 2557 
6. Optimization of 3G  WCDMA Base Stations in Bangkok 
THAILAND, 2558 
7. Motorcycle Parts Inventory Management System, 2558 

01206521 
01206532 
01206596 
01206598 
01206599 

01206521 
01206532 
01206596 
01206598 
01206599 

23. นายอนันต์  มุ่งวัฒนา    
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 
M.S. (Industrial Engineering), Auburn 
University, USA., 2538 
Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), 
Virginia Polytechnic Institute and State 
University, USA., 2543 
3102200253358 

งานวิจัย 
1. ฮิวริสติกส์ส าหรับปัญหาการกระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า 1 
แห่งไปยังร้านค้าปลีกหลายสาขา กรณีศึกษา: บริษัทจ าหน่ายหมึกเครื่อง
ถ่ายเอกสาร, 2558 
2. การจัดตารางงานส าหรับการท างานไหลเลื่อนแบบยืดหยุน 2 ขั้นตอน
ต่อเนื่องโดยมีเวลาตั้งค่าขึ้นอยู่กับล าดับงาน, 2558 
3. การแก้ปัญหาการเติมเต็มสินค้าคงคลังโดยมีคลังกระจายสินค้าหลัก 1 
คลังและมีผู้ค้าปลีกหลายรายด้วยวิธีฮิวริสติกส์ กรณีศึกษา: บริษัทน าเข้า
หมึกเครื่องถ่ายเอกสารเลเซอร, 2558 
4. การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อก าหนดวิธีการการจัดเส้นทางรถขนส่งสินค้า
ให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ าที่สุด, 2557 
5. การจัดล าดับงานบนกลุ่มของเครื่องจักรที่ท างานต่อเนื่องกันแบบ
ยืดหยุ่น ที่มีการท างานแตกต่างกัน, 2557 
6. A Hybrid Algorithm for the Vehicle Routing Problem with 
Soft Time Windows and Hierarchical Objectives, 2558 
7. A Study of Drayage Operationin Inerrmodal Transport for 
ASEAN Connectivity,2558 
8. A Three-Phasa Algorithm for Solving a Fleet Size and Mix 
Vehicle Routing Problem With Time Windows Uncertain 
Demands, 2557 

01206511 
01206559 
01206596 
01206598 
01206599 

01206511 
01206551 
01206559 
01206596 
01206598 
01206599 
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3.2.2   อาจารย์ผู้สอน 
 

  
ล าดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

1. นางสาวพัชรี  โตแก้ว ทองรัตนะ 
อาจารย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 2543 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 
 
Ph.D. (Supply Chain Management), 
University of Wollongong, Austratia, 2555 
3600900278438 

งานวิจัย 
1. การศึกษาผลกระทบโครงสร้างการพึง่พากันต่อประสิทธิภาพของผู้ส่ง
มอบกรณีศึกษาผู้ปลูกสบัปะรดภายในระบบห่วงโซ่อุปทานของสับปะรด
แปรรูปพื้นบ้าน, 2557 

01206596 
01206598 

 

01206523 
01206591 
01206596 
01206598 

 

2. นางสาวสุดารัตน์  วงศ์วีระเกียรติ 
อาจารย ์
B.S. (Operations Research and Industrial 
Engineering), Cornell University, USA., 2544 
 
M.S. (Industrial Engineering), Purdue 
University, USA., 2547 
 
Ph.D. (Industrial Engineering), Purdue 
University, USA., 2554 
3190600208790 

งานวิจัย  
1. Application of ranked positional weight in detecting 

resource conflicts in construction project, 2558 

01206544 
01206597 
01206596 
01206598 

 

01206544 
01206597 
01206596 
01206598 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ชื่อสถาบัน,ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน

หลักสูตรปรบัปรุง 

1. นายพิชิต  สุขเจริญพงษ ์  
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาู) เกยีรตินิยมอันดับสอง, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2516 
 
M. Eng. (Industrial Engineering), Asian Institute of 
Technology, 2519 
 
D. Eng. (Industrial Engineering), Asian Institute of 
Technology, 2523 

งานวิจัย 
1. A Study of Parameter Affecting the Edge Crack 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและสหกิจศึกษา)  
 ไม่มี 
 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
   ไม่มี 
 4.2   ช่วงเวลา 
   ไม่มี 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
   ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
  นิสิตต้องท าวิจัย โดยนิสิตสามารถเลือกหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ  และสามารถเลือก
อาจารย์ที่ปรึกษา ตามความสมัครใจและความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน หัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสา
หการ เช่น การหาค่าท่ีเหมาะสมที่สุดของกระบวนการต่างๆ การบริหารจัดการอุตสาหกรรม การพัฒนาวัสดุและ
กระบวนการผลิต การสร้างนวัตกรรมใหม่  หรือ การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น การท า
วิจัยจะอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการท าวิทยานิพนธ์จะต้องน าเสนอแนวคิดวิธีการข้อมูลหรือองค์ความรู้
ใหม่ผลงานวิจัยจะน าเสนอผ่านการสัมมนาในกลุ่มนิสิต น าเสนอหน้าชั้นเรียน สอบปากเปล่า เสนอแบบโปสเตอร์ และมี
การจัดท ารูปเล่มรายงานประกอบโดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลตามและงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ต้องผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการส าเร็จการศึกษาในระดับที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
 5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ประกอบด้วย มีองค์ความรู้จากการวิจัยสามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัยสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล
สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3  ช่วงเวลา 
   ตามแผนการศึกษา 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 

1.  นิสิตสามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามความสมัครใจ และตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน 
ในหัวข้อที่นิสิตสนใจ โดยการให้ค าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตจะก าหนดเวลาร่วมกัน  

2.  มหาวิทยาลัยและหลักสูตรมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย วารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศให้นิสิตสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกและเพียงพอ  

3.  หลักสูตรมีงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยให้นิสิตทุกคนและนิสิตสามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุนการ
ท าวิจัยจากงานบริหารบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ 

4.  หลักสูตรให้การสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ   ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจพัฒนางานวิจัยของนิสิต
ให้ดียิ่งขึ้น 

5.  หลักสูตรสนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการหรือการประชุม
บัณฑิตศึกษาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

6.  หลักสูตรจัดห้องส าหรับบัณฑิตศึกษาที่นิสิตใช้เป็นห้องท างานประชุม และอภิปรายงานวิจัยร่วมกับ
อาจารย์หรือเพ่ือนิสิตด้วยกัน 
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 5.6   กระบวนการประเมินผล 
1.  นิสิต ต้องเสนอเรื่องต่อหลักสูตรเพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา

ร่วม(ถ้ามี) ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ และให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 
ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 
1 ท่าน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักท าหน้าที่เป็นประธานในการสอบ ในกรณีไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม ให้สาขาวิชาเสนอชื่อเพ่ิมเติมได้อีก 1 ท่าน 

2.  นิสิตต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือรับค าแนะน า รับมอบหมายงาน และรายงานความก้าวหน้า
งานวิจัยและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยตามวันเวลาที่ตกลงกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.  นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยในรูปแบบสัมมนาให้อาจารย์ที่ปรึกษา  กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์   

4.  ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์โดยประธานกรรมการและกรรมการประจ าตัวนิสิต 
5.  ประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในรูปแบบของการน าเสนอด้วยวาจาและรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 

โดยประธานกรรมการและกรรมการประจ าตัวนิสิต รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนสิิต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิทาง
ปัญญาและข้อมลูส่วนบุคคล การใช้วิชาการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง 

มีความรู้ทันสมัย ใฝรุู้ และมีศักยภาพสามารถสืบค้น พัฒนา
ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและสังคม 

รายวิชาเลือกที่เปดิสอนต้อง ต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับ และมี
รายงานให้นิสติค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ 

คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
และเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีแบบฝึกหดัให้นิสติไดฝ้ึกคิด ฝึกปฎิบตัิ ฝึกแก้ไขปญัหา 
แทนการท่องจ า รวมถึงการศึกษาด้วยตนเอง 

มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ มีทักษะการบริหารจัดการ
และท างานเป็นหมู่คณะ 

โจทย์ปัญหาของรายวิชาต่างๆ  ควรจัดแบบคณะท างานแทนท่ีจะเปน็
แบบงานเดี่ยว เพ่ือส่งเสรมิให้นิสิตได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ในแต่ละด้าน 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  มีภาวะผู้น า ริเริ่ม ส่งเสริม ด้านการประพฤติ
ปฏิบัติ โดยใช้หลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดี
งาม 

1.2 มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปัญหา
ซับซ้ อน ข้อโต้แย้ ง -และข้อบกพร่องทาง
จรรยาบรรณ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 

 

 
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
- การสอนแทรกในรายวิชา 
- การเป็นต้นแบบที่ดีของอาจารย ์
- การจัดกิจกรรม 
- การสอนจากกรณีศึกษา 

 
-  นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
-  ประเมินโดยอาจารย์จากการ

สังเกตพฤติกรรม 
-  ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคณุธรรม

จริยธรรมของบัณฑติ 
-  ประเมินจากการมีวินัยในการเขา้

ร่วมกิจกรรมของหลักสูตร 
2.  ความรู้ 

2.1  มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถอ่งแท้ในหลักการ 
ทฤษฎี และงานวิจัย 

2.2  มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ 
และการประยุกต ์

 

 
- ใช้การสอนหลายรปูแบบเช่น การ

บรรยาย  การฝึกปฏิบัติการ และ
เทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเช่น การ
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 
- ประเมินจากการน าเสนอรายงาน 
- ประเมินจากการทดสอบย่อย 
- ประเมินจากการสอบกลางภาค

และปลายภาค 
- ประเมินโดยความเห็นของผู้ใช้

บัณฑิต 
3.  ทักษะทางปัญญา 

3.1  สามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจภายใต้ข้อจ ากดัของข้อมูล 

3.2  สามารถสังเคราะหแ์ละบรูณาการองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาความคิดใหม ่

3.3  สามารถวางแผนและท าโครงการวิจัยค้นคว้าได ้

 
-  การสอนแบบเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ เปิด

โอกาสให้แสดงความคิดเห็นมากข้ึน 
-  การสอนจากกรณีศึกษา 
-  การอภิปรายกลุ่ม 
-  ให้นิสิตมีโอกาสปฏิบัติงานจริง 

 
-  ประเมินจาการออกข้อสอบที่ให้

นิสิตใช้ทักษะทางปัญญา 
-  ประเมินจากการแก้ปัญหาทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

4.  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1  มีภาวะผู้น าในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ

ท างานของกลุ่มและสามารถร่วมมอืกับผู้อื่นใน
การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ยุ่งยาก 

4.2  มีความรับผดิชอบ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องโดยมีการประเมินการ
วางแผนและปรับปรุงตนเอง 

 

 
- การสอนแบบร่วมมือ  
- การมอบหมายงานกลุ่ม 

 
- การประเมินจากพฤติกรรมและ

การแสดงออกของนิสิตในการ
ท างานกลุ่มและการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 

- ให้นิสิตประเมินตนเองและเพื่อน
ในกลุ่ม 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ในแต่ละด้าน 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ

สถิติมาใช้แก้ไขปญัหาอย่างเหมาะสม 
5.2  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

ได้อย่างเหมาะสม 
5.3  สามารถน าเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือ 

โครงการค้นคว้า ท่ีตีพิมพ์ในรูปแบบท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

 
 
-  มอบหมายงานท่ีต้องมีการสืบคน้ข้อมูล

ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-  มอบหมายงานท่ีมีการน าเสนอด้วย

วาจาและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นสิิตวิเคราะห์

สถานการณ์และน าเสนอการแก้ปญัหาที่
เหมาะสม 

 
 
-  ประเมินจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมลู
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
มอบหมายแต่ละบคุคล 

- ประเมินทักษะการสื่อสารจากการ
พัฒนาการน าเสนอ  สมัมนน
งานวิจัยต่อผู้เยี่ยมชม 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

ราชวิชา 1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง 
ปัญญา 

4.
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
01206511 วิศวกรรมอุตสาหการI             

01206512 วิศวกรรมอุตสาหการII               

01206513 วิทยาการเชิงปริมาณประยุกต์ในวิศวกรรมอุตสาหการ             

01206521 การหาค่าดีที่สุดแบบเชิงเส้น             

01206522 การหาค่าดีที่สุดแบบไม่เป็นเชิงเส้น             

01206523 การหาค่าดีที่สุดแบบพลวัต             

01206524 การหาค่าดีที่สุดในโครงข่ายงาน             

01206525 การหาค่าดีที่สุดแบบเลขจ านวนเต็มและปัญหาเชิงจัดหมู่             

01206526 การหาค่าดีที่สุดแบบหลายจุดมุ่งหมาย             

01206527 การวิเคราะห์การตัดสินใจและการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคลุมเครือ             

01206529 การประยุกต์ใชว้ธิกีารค านวณแบบผอ่นปรนส าหรบัวิศวกรรมอุตสาหการ             

01206531 การสรา้งตัวแบบและการวเิคราะห์ระบบสโตคาสติก             

01206532 ทฤษฎีแถวคอย             

01206533 ทฤษฎีความเชื่อถือ             

01206534 การสรา้งและการวเิคราะห์ตัวแบบจ าลองสถานการณ์             

01206536 ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจ             

01206541 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม             

01206542 การวิเคราะห์ข้อมูลและการถดถอยแบบประยุกต์             

01206543  สถิติประยุกต์ในการควบคุมคุณภาพ             

01206544 เทคนิคการพยากรณ์               

01206551 การออกแบบการวางผังอุปกรณ์และต าแหน่งที่ต้ัง             

01206552 การเรียงล าดับและการจัดงาน               

01206553 ทฤษฎีสินคา้คงคลงั             

01206554 ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมสมัยใหม่             

01206555 การจัดการโครงงานเชิงวิศวกรรม             

01206556 การจัดการคุณภาพชั้นสูง             

01206557 การจัดการผลิตภาพ              

01206558 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมชั้นสูง             

01206559 วิศวกรรมโลจิสติก             

01206562 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง             

01206563 วิศวกรรมระบบและการจัดการวัฏจักรชีวิต             

01206564 ระบบการผลิตแบบผสมผสาน             

01206567 การวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการ ท างาน             

01206571 การสร้างแบบจ าลองเรขาคณิต             

01206581 การวิจัยการด าเนินงานส าหรับวิศวกรรมระบบราง             

01206582 การซ่อมบ ารุงระบบรางส าหรับวิศวกรรมระบบราง             

01206591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ             

01206596 เรือ่งเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ             

01206597 สัมมนา             

01206598 ปญัหาพิเศษ             

01206599  วทิยานิพนธ์             
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 
1.    กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
  1. มีการทวนสอบในระดับรายวิชาโดยคณะกรรมการทวนสอบประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชา  ความเหมาะสมของการให้คะแนนในกระดาษค าตอบ และการให้ระดับคะแนนอย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 
  2. มีการทวนสอบระดับหลักสูตรโดยการจัดสอบความรอบรู้แบบข้อเขียนให้แก่นิสิตที่ได้เรียนรายวิชาต่างๆ ตาม
แผนการเรียนของหลักสูตรไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ ด้วยข้อสอบที่ได้มีการพัฒนาขึ้นโดย
คณะกรรมการทวนสอบเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
  
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)   
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย / 

คณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
1.2  ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค์  และเปูาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่นรายละเอียดหลักสูตร 

คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการ
ปฎิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน 
และ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  -  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ   

-  สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัด
ประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน  การวัด
และประเมินผล ซึ่งจัดเป็นประจ าทั้งระดับมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 -  สนับสนุนการศึกษาดูงาน  การไปประชุม  อบรม  สัมมนา  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์  การร่วมเครือข่าย
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
 -  ประชุมแลกเปลี่ยนกรรมวิธีการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและสรุปปัญหาที่ประสบ รวมทั้งอภิปราย
เพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน 
 - การสนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ เพ่ือให้
เกิดหัวข้อวิจัยที่สามารถสนองตอบความต้องการมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 -  สนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม  การประชุมสัมมนา การท าผลงานทางวิชาการ  การน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ การศึกษาต่อและการท าวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 
 1.  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 ท่าน เพ่ือดูแลและด าเนินการบริหารหลักสูตร  
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 ท่านและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรวมทั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านอุตสาหการ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือปรับปรุงและปรับเนื้อหา
รายวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
 3. ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาเพ่ือยืนยันการจัดตารางสอนและมอบหมายให้
คณาจารย์มีการเตรียมการสอน  สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนต่างๆ ให้พร้อม  
 4. ในระดับคณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในทุกๆ ด้าน 
 5. ในหนึ่งภาคการศึกษา จัดให้มีการประเมินผลการประเมินผลอย่างน้อยสองครั้งคือ กลางภาค และปลายภาค 
 6. แจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนทราบหลังการประกาศผลสอบแต่ละครั้ง เพ่ือท าการปรับปรุงการสอน 
 7. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ส่งผลสรุปการประเมินให้คณะและคณาจารย์ทราบ เพ่ือท า
การปรับปรุงต่อไป 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน    
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณ การแสวงหารายได้  การจัดหาครุภัณฑ์วางแผน และด าเนินงานการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน/รายได้ และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามแผน 
 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม     
ล าดับที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู ่ หมายเหตุ 

1. ห้องเรียนบรรยาย 6 ห้อง อาคาร 8 ช้ัน 5 จ านวน 2 ห้อง 
อาคาร 14 ช้ัน 7 จ านวน 2 ห้อง 
อาคาร 9 ช้ัน 8 จ านวน 2 ห้อง 

2. ห้องเรียนปฎิบตัิการ 2 ห้อง อาคาร 8 ช้ัน 5 จ านวน 1 ห้อง 
อาคาร 14 ช้ัน 7 จ านวน 1 ห้อง 

3. ห้องประชุม 3 ห้อง อาคาร 8 ช้ัน 5 จ านวน 2 ห้อง 
อาคาร 14 ช้ัน 7 จ านวน 1 ห้อง 

4. ห้องพักนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2 ห้อง อาคาร 8 ช้ัน 5 จ านวน 1 ห้อง 
อาคาร 14 ช้ัน 7 จ านวน 1 ห้อง 

5. ห้องสมุด ส าหรับค้นคว้า  ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ หอ้งสมุดกลาง มก และ
ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยตามคณะตางๆ  

 
หมายเหตุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ภาควชิาฯซึ่งเป็นอาคารขนาด 11 ช้ันโดยมี
ก าหนดแล้วเสรจ็ช่วงปี พ.ศ. 2561 
 

2.3   การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบด้านการพัฒนาการเรียน
การสอนรวมถึงการพัฒนาด้านทรัพยากร โดยคณะท างานมีหน้าที่ส ารวจความต้องการทรัพยากร วางแผนการพัฒนา 
และจัดท างบประมาณ 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะท างานมีหน้าที่ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จากข้อมูลที่รวบรวมมา เช่น สอบถามความพึงพอใจจากนิสิตและอาจารย์ 
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3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ควรจะเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินและให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลรายวิชาโดยประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ หลักสูตรมีนโยบายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
และมีประสบการณ์จริงมาสอนในบางหัวข้อของบางรายวิชา ซึ่งจะมอบหมายให้อาจารย์ประจ าวิชาเป็นคนเลือกสรร โดย
ผ่านความเห็นชอบจากภาควิชา ขั้นตอนการแต่งตั้งเริ่มจากส่งหนังสือเชิญจากภาควิชาฯ ไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
รอการตอบรับการเชิญ หลังจากท่ีได้รับจดหมายตอบรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะท าการแต่งตั้งเป็นคณาจารย์พิเศษต่อไป 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  4.1   การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับแต่ละต าแหน่งของบุคลากรสนับสนุนวิชาการ 
 4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อปฎิบัติงาน 

1.  สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
2.  สนับสนุนบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานจากหน่วยงานอื่น 
3.  สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในการฝึกท างานวิจัย 

 4.  สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  
   
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 5.1   การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอืนๆ แก่นิสิต 

1.  คณะกรรมการจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการเรียน แนะน า ควบคุมการศึกษา และให้ค าปรึกษาแก่นิสิตที่มีปัญหาในการเรียน และนิสิต
สามารถปรึกษากับอาจารย์ได้ทุกท่าน โดยอาจารย์ทุกคนต้องก าหนดเวลาว่างเพ่ือให้นิสิตเข้าพบ (Office 
Hour) หรือนัดหมายนิสิตตามความต้องการเพ่ือให้ค าปรึกษาได้  
2.   ภาควิชาฯ ได้มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของภาควิชาฯ อย่างสม่ าเสมอเพ่ือแจ้งข่าวสารให้นิสิตทราบอย่าง
ต่อเนื่อง และได้ตั้ง facebook กลุ่มเพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านอีกด้าน  
3.   ภาควิชาฯ ยังมีฝุายกิจกรรมนิสิตจะเป็นที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่
นิสิตต่อไป 
 

 5.2   การอุทธรณ์ของนิสิต 
 เปิดโอกาสให้นิสิตปรึกษาอาจารย์ประธานกรรมการประจ าตัวนิสิต รองคณบดีฝุายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
หรือคณบดีในเรื่องที่ต้องการอุทธรณ์ หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้นิสิตเขียนค าร้องและด าเนินการตามขั้นตอนของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
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6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณทิต 
 1.  มีการจัดการส ารวจ หรือน าข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 2.  มีการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณทิต เมื่อครบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
7.  ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
x x x 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  

x x x 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทกุรายวิชา 

x x x 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบมคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

x x x 

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล 
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

x x x 

8.  อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน x x x 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง x x x 

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 

x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

 x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0   x 
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หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 
1.1    การประเมินกลยุทธ์การสอน 

-  การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มี 
ความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

-  จัดท าแบบประเมินการเรียนการสอนของนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการใช้ แบบสอบถาม 
หรือการสนทนากับกลุ่มนิสิตระหว่าภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

 -  ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผลการสอบ 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

-  การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา  
-  อาจารย์ประเมินทักษะในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนด้วยตนเอง 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1   โดยนิสิตปัจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษา มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ โดยนิสิต  และประเมิน

การเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การสอบ  การท างานกลุ่ม เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
กับนิสิตกรอกแบบสอบถามเก่ียวกับการด าเนินงานของหลักสูตร 

 2.2   โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาและผู้ประเมิน  ประเมินจากรายงานการด าเนินงานของหลักสูตรและการเยี่ยม
ชม 

 2.3    โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  
   - ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 

- การทบทวนหลักสูตรเมื่อถึงรอบการปรับปรุง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่ร่วมกับคณาจารย์
ประจ าคณะ 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง  
 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 ภาควิชา มีการน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชาเพ่ือประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
 

 
 
 
 


