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รายวิชาสัมมนา 
225-571 สัมมนา  (Seminar)       4(0-4-8)
 การเข้าร่วมฟังและอภิปรายในหัวข้อต่างๆท่ีเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมอุตสาหการหรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง นําเสนอการประยุกต์ใช้ความรู้ในระดับสากลเพ่ือมาแก้ปัญหาในระดับภูมิภาค การทํากิจกรรมต่างๆ
ที่เป็นการฝึกทักษะที่จําเป็นต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

Participation in discussions of the progress in industrial engineering or related areas; 
presentation of knowledge application to solve regional problems; practice skills necessary to be a 
competent graduate 
 

227-572  สัมมนา  (Seminar)       6(0-6-12) 
 การเข้าร่วมฟังและอภิปรายในหัวข้อต่างๆท่ีเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมอุตสาหการหรือ

สาขาที่เก่ียวข้อง นําเสนอการประยุกต์ใช้ความรู้ในระดับสากลเพ่ือมาแก้ปัญหาในระดับภูมิภาค การทํากิจกรรมต่างๆ
ที่เป็นการฝึกทักษะที่จําเป็นต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ร่วมกันอภิปรายเพ่ือนําเสนอแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหา 

Participation in discussions of the progress in industrial engineering or related areas; 
presentation of knowledge application to solve regional problems; propose innovative approaches 
to solve the problem; practice skills necessary to be a competent graduate 
 
รายวิชาบังคับ 
225-501     ระเบยีบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0-6) 

 จรรยาบรรณวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัย ความเป็นประโยชน์ โอกาสความเป็นไปได้ ข้อจํากัด การจัดทําเอกสาร
ข้อเสนอการทําวิจัย การกําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต การสํารวจเอกสาร การตั้งสมมติฐาน  การเลือกใช้วิธีการวิจัยที่
เหมาะสม แนวทางการนําเสนอข้อมูลและข่าวสารให้กระชับ เข้าใจง่าย และน่าสนใจ การสรุปการจัดทําและนําเสนอรายงาน 

 Research ethics; research topic selection; research benefit; feasibility; limitation; 
documentation and proposal preparation; objective and scope establishment; literature review; 
research assumption; research tools; research presentation 

 

225-502 การออกแบบการทดลอง (Experimental Design)    3(3-0-6) 
 หลักการทางสถิติที่นํามาใช้ในการออกแบบ การทดลอง และวิเคราะห์ผลงานวิจัย การวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าความแปรปรวน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าความแปรปรวน การ
ออกแบบเชิงตัวประกอบ แนะนําระเบียบวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง แนะนําการออกแบบความคงทน การทดลองแบบ 
Nested Factor และ Hard-to-Change Factor การถดถอยเชิงเส้นตรง การสุ่มตัวอย่าง การแปลความหมายทาง
สถิติ กรณีศึกษาของการใช้สถิติในงานวิจัย การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

คําอธิบายรายวิชา 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวิศวกรรมอุตสาหการ



 Statistical principles used in design of experiment and analysis; descriptive statistics; 
hypothesis testing; analysis of mean (ANOM); analysis of variance (ANOVA); factorial design, 
fractional factorial design; introduction to Response Surface Methodology (RSM); introduction to 
robust design; experiments with nested factors and Hard-to-Change factor;  linear regression 
analysis; sampling statistical inference; statistical interpretation; case study for research; 
applications of statistical software packages 
 

225-503 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต (Production Systems and Management)   3(3-0-6) 
 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ระบบการผลิตสมัยใหม่โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงระบบการผลิตแบบเน้นความต้องการส่วนบุคคลในปริมาณมาก เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ในการแปรรูป
ช้ินงาน การวางแผนและการจัดลําดับการผลิต การควบคุมและติดตามการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การ
ลดความสูญเสีย และการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง   
 Product life cycle; product design and process design; modern manufacturing systems 
especially mass customization system; modern technologies in product fabrication; production 
planning and scheduling; computerized process control and monitoring, waste reduction and 
continual improvement 
 
รายวิชาเลือก 
1) กลุ่มวิชาเลือกด้านการวิจัยการดําเนนิงาน (Operations Research) 
 

225-510 การจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Simulation)    3(3-0-6) 
ลําดับของเหตุการณ์ ผลที่มีต่อกันและกันในกระบวนการ เทคนิคการจําลอง ความน่าจะเป็นและสถิติที่

เก่ียว ข้องกับพารามิเตอร์ในการจําลองแบบ ระยะเวลาในการจําลองแบบ การอนุมาน การออกแบบการทดลอง การ
ลดความแปรปรวน และกฎการหยุด ลักษณะภาษาที่ใช้ในการจําลองแบบ 

Event scheduling; process interaction; modeling techniques; probability and statistics 
related to simulation parameters, run length, inferencing, design of experiments, variance reduction 
and stopping rules; aspects of simulation languages 

 

225-511 โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming)     3(3-0-6) 
การพัฒนาตัวแบบเชิงเส้นตรง ทฤษฎีและการคํานวณด้วยวิธีซิมเพล็กซ์ ทฤษฎีปัญหาควบคู่ (duality) 

การวิเคราะห์ความไว หลักการ Interior point and column generation ตัวแบบเชิงเส้นแบบหลายจุดมุ่งหมาย 
Development of linear models; theory and computational aspects of the simplex 

method; duality theory and sensitivity analysis; principles of Interior point and column generation; 
multi-objective linear programs 

 

 
 



 
225-512 โมเดลการจัดลําดับการผลติ (Production Scheduling Model)   3(3-0-6) 
 โมเดลการจัดลําดับการผลิตสําหรับงานที่มาถึงอย่างต่อเน่ืองและสําหรับงานที่มาถึงด้วยความน่าจะเป็น 
การจัดลําดับการผลิตแบบโครงข่าย เทคนิคการจําลองการจัดลําดับการผลิต 
 Production scheduling models with simultaneous job arrival and probabilistic job 
arrival; network scheduling; scheduling simulation techniques 
 

225-610 หัวข้อพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 1 3(3-0-6)
 (Special Topics in Operations Research I) 
 หัวข้อที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในการวิจัยการดําเนินงาน 
                 Interesting Topics in Operations Research I 
 

225-611 หัวข้อพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 2 3(3-0-6)
 (Special Topics in Operations Research II) 
 หัวข้อที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในการวิจัยการดําเนินงาน 
                 Interesting Topics in Operations Research 
 
 

225-710 การหาคําตอบที่ดีที่สุดแบบหลายเกณฑ์ (Multiple Criteria Optimization)    3(3-0-6) 
แนวคิดและวิธีการในการวิเคราะห์ระบบที่มีหลากหลายวัตถุประสงค์ของการตัดสินใจ โดยประยุกต์ทั้ง

แนวคิดทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
Concepts and methods in analysis of systems involving multiple objectives with 

applications to engineering; economics; and environmental systems 
 

 

225-711 การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห์ระบบสโตแคสติก     3(3-0-6) 
(Modeling and Analysis of Stochastic Systems) 
การสร้างตัวแบบของกระบวนการสโตแคสติกขั้นพ้ืนฐานในเวลาไม่ต่อเน่ืองและต่อเน่ือง การเดินแบบสุ่ม 

กระบวนการพัวซอง ลูกโซ่มาร์คอฟ กระบวนการเกิดและตาย กระบวนการเร่ิมใหม่ กระบวนการแยกแขนงและคงท่ี 
การเคลื่อนที่แบบบราวน์เน่ียน หลักการแบบมาร์ติงเกลและตัวอย่างการประยุกต์กระบวนการสโตแคสติก 

Modeling of basic stochastic processes in discrete and continuous time; random walks; 
Poisson process; Markov chains; birth-death process; renewal process; branching and stationary 
processes; Brownian motion; principle of Martingales and examples of application of stochastic 
processes 

 
 

 
 
 



 
225-712 การประยุกต์ใช้วิธีการคํานวณแบบผ่อนปรนในการวิจัยดําเนนิงาน   3(3-0-6) 

(Applications of Soft Computing in Operations Research) 
 การประยุกต์ใช้เทคนิคการคํานวณแบบผ่อนปรน ปัญญาเชิงกลุ่ม ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการ เมตาฮิวริสติกส์ 
และทฤษฎีสถิติของเบยส์ สําหรับการแก้ปัญหาในด้านการวิจัยดําเนินงานและการหาคําตอบที่ดีที่สุด 
  Applications of soft computing techniques; swarm intelligence; evolutionary 
algorithms; meta-heuristics; and Bayesian statistics for solving problems in operations research 
and optimization 
 
2) กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมคุณภาพ (Quality Engineering) 
 

225-520 วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ (Reliability Engineering  )    3(3-0-6) 
แนะนําแนวคิดพ้ืนฐานของวิศวกรรมความไว้วางใจ การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นและสถิติในการ

ประมาณค่าความไว้วางใจของระบบในอุตสาหกรรม การพัฒนาการวัดความไว้วางใจ การวิเคราะห์ตัวแบบความ
ไว้วางใจ การพัฒนาและการวิเคราะห์แบบ Fault Tree การวิเคราะห์ตัวแบบ Markovian และ non-Markovian 
การหาค่าที่ดีที่สุดตัวแบบความไว้วางใจ 
   Introduction to basic concepts of reliability engineering; applications of probability and 
statistics to estimate reliability of industrial systems; development of reliability measures; analysis 
of static and dynamic reliability models; development and analysis of a Fault Trees model; 
analysis of Markovian and non-Markovian models; optimization of reliability models 
 
 

225-521 วิศวกรรมคุณภาพและการปรับปรุงคณุภาพ      3(3-0-6) 
 (Quality Engineering and Quality Improvement)     

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับวิศวกรรมคุณภาพ การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิค
ที่ทันสมัยในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) การวิเคราะห์ข้อขัดข้องและ
ผลกระทบ (FMEA) การเทียบเคียงสมรรถนะ การบริหารจัดการด้วยซิกส์ ซิกมาและลีน  

 Concepts and principles of quality engineering; statistical process control; modern 
tools and techniques for quality improvement; Quality Function Deployment (QFD); Failure Mode 
and Effect Analysis (FMEA); benchmarking; six sigma system and lean operations 

 

225-522 การบํารงุรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)  3(3-0-6) 
ความหมายของ TPM ที่มาของ TPM หลักการของ TPM 8 เสาหลักของ TPM (การบํารุงรักษาด้วย

ตนเอง การปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการและประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร การบํารุงรักษาตามแผน การ
จัดการเริ่มต้นของเครื่องจักรใหม่ การบํารุงรักษาเชิงคุณภาพ การทํา TPM ในงานสนับสนุน การฝึกอบรม การจัดการ
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) ขั้นตอนการทํา TPM ประโยชน์ของ TPM 



  TPM Definition; origins of TPM; TPM principles; eight major pillars of TPM (autonomous 
maintenance; equipment and process improvement  and overall equipment effectiveness; 
planned maintenance; early management of new equipment; quality maintenance; TPM in 
administrative and support departments; education and training; safety and environmental 
management); steps of TPM implementation; TPM benefits 
 

225-620 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมคณุภาพ 1 (Special Topics in Quality Engineering I) 3(3-0-6)  
 หัวข้อที่ทันสมยัต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมคณุภาพ  
 Interesting topics in quality engineering  
 
  

225-621 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมคณุภาพ 2 (Special Topics in Quality Engineering II) 3(3-0-6)  
 หัวข้อพิเศษที่ยังไม่มีในหลักสตูรและเป็นหัวข้อที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมคุณภาพ  
 Interesting topics in quality engineering  
  
  

225-720 การหาคําตอบที่ดีที่สุดด้วยพืน้ผิวตอบสนอง      3(3-0-6)  
 (Response Surface Methodology and Optimization) 

ชุดเทคนิคทางสถิติและการหาค่าที่ดีที่สุด คุณลักษณะทางคุณภาพของกระบวนการผลิต การออกแบบ
โดยใช้สมการโพลิโนเมียลกําลังหน่ึง การออกแบบโดยใช้สมการโพลิโนเมียลกําลังสอง การหาคําตอบที่ดีที่สุดจาก
สมการโพลิโนเมียลกําลังหน่ึงและกําลังสอง การหาค่าที่ดีที่สุดสําหรับหลายตัวแปรตอบสนอง การออกแบบการ
ทดลองด้วยวิธี Taguchi การออกแบบการทดลองด้วยวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง RSM การออกแบบและวิเคราะห์การ
ทดลองแบบผสม 
  A set of statistical and optimization techniques; optimizing the quality characteristics of 
production process; designs for first order polynomial models; designs for second order polynomial 
models; optimization of first and second order polynomial models; multiple response surface 
optimization; experiment design by Taguchi's method; experiment design by RSM; design and 
analysis of mixture experiments 
 
3) กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ (Human Factors Engineering) 
 

225-530 ปัจจัยมนุษย์ในการออกแบบระบบ (Human Factors in Systems Design)  3(3-0-6) 
 การยศาสตร์และการประยุกต์ใช้งานเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบคน-เครื่องจักร การพิจารณา
พฤติกรรมมนุษย์และความสามารถทางชีววิทยาและข้อจํากัดในการออกแบบเพ่ือประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและ
ความสะดวกสบายในการทํางานของคน วงจรการพัฒนาของระบบ การกําหนดหน้าที่ของคน-เครื่องจักร การ
วิเคราะห์งานและทักษะ การประเมินระบบ สัดส่วนร่างกายมนุษย์เชิงวิศวกรรม การออกแบบ ระบบควบคุมและ
หน้าจอ อุปกรณ์แผงควบคุม สถานที่ทํางาน และเคร่ืองมือ 
 



 Ergonomics and their application to design of human-machine systems and products; 
consideration of human behavioral and biological capabilities and limitations in design for human 
efficiency, safety and comfort; systems development cycle; human-machine function allocation; 
task and skill analysis; systems evaluation; anthropometry; design of control and display systems; 
instrument panels; workplaces and tools 
 
 

225-531 วิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ (Human Factors Engineering)    3(3-0-6) 
 กายภาพและสรีรศาสตร์ของมนุษย์ในการทํางาน รูปแบบความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ การเคล่ือนไหว

แบบพลศาสตร์ การควบคุมของระบบประสาท ความสามารถในการทํางานทางกายภาพ การกําหนดการพักผ่อน 
Physics and physiology of humans at work; models of muscle strength; dynamic 

movements; neural control; physical work capacity; rest allocation 
 

 

225-532 ปัจจัยมนุษย์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Human Factors in Product Design) 3(3-0-6) 
 การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคนและผลิตภัณฑ์ ระบบอุตสาหกรรม การออกแบบและการประเมิน

ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน-เครื่องมือ ความปลอดภัย
และการใช้งานผลิตภัณฑ์ การพิจารณาปัจจัยมนุษย์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับการใช้งานในระดับสากล 
 Investigation of human interface between consumer and products; industrial systems; 
product design and evaluation; human factors in product design process; user-device interface; 
safety and instructions for products; considerations for human factors in the design of products for 
international use 
 
 

225-630 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมปจัจัยมนุษย์ 1      3(3-0-6)  
 (Special Topics in Human Factors Engineering I)     
 หัวข้อพิเศษที่ยังไม่มีในหลักสูตรและเป็นหัวข้อที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ 

Interesting topics in human factors engineering 
 

225-631 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมปจัจัยมนุษย์ 2      3(3-0-6)  
 (Special Topics in Human Factors Engineering I)     
                หัวข้อพิเศษที่ยังไม่มีในหลักสูตรและเป็นหัวข้อที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ 
  Interesting topics in human factors engineering 
 
4) กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมการผลิต (Manufacturing Engineering) 

 

225-540 ทฤษฎีการตัดโลหะ (Metal Cutting Theory)     3(3-0-6) 
 ความสําคัญของการตัดโละ สมบัติพ้ืนฐานและสมบัติเชิงกลของวัสดุ แรงและอุณหภูมิของการตัดวัสดุ 
อายุการใช้งานและการสึกหรอของใบมีด นํ้ายาหล่อเย็นและความขรุขระผิวสําเร็จ เศรษฐศาสตร์ของการตัด การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการตัดโลหะจากเอกสารปัจจุบัน 



 Significance of metal cutting; fundamentals of the mechanical behavior of materials 
and properties; cutting force and temperature in metal cutting; tool life and tool wear; cutting 
fluids and surface roughness; economics of metal-cutting operations, critical analyses of current 
literature in metal cutting 
 

 

225-541 การผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation Manufacturing)    3(3-0-6) 
 คําจํากัดความและการพัฒนาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ตัวอย่างระบบการผลิตแบบอัตโนมัติในการ

ทํางาน  ระบบการทํางานของ CNC การโปรแกรมเคร่ืองจักรกล CNC ระบบการขนถ่ายวัสดุแบบอัตโนมัติ ระบบการ
ผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 

Definition and development of manufacturing automation system (MAS); examples of 
works in MAS; CNC systems; programming for CNC machine; automated material handling system; 
CIM; FMS 

 

225-542 หุ่นยนต์สําหรบัอุตสาหกรรมบริการ (Robots in Service Industry)   3(3-0-6) 
 คําจํากัดความของหุ่นยนต์สําหรับอุตสาหกรรมบริการ   ความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมบริการ แนวคิดและออกแบบหุ่นยนต์เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนมนุษย์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์
สําหรับอุตสาหกรรมบริการ 
 Definition for robots in service industry; differences between industrial robots and 
robots in service industry; concepts and designs of robotics to assist and support human; 
applications of robots in service industry 
 

 

225-543 กลศาสตรข์องไม้ประกอบ (Mechanics of Wood-Composites)   3(3-0-6) 
 คุณลักษณะของไม้ประกอบ  ความเค้น ความเครียดและการเปลี่ยนรูป สมบัติพ้ืนฐาน สมบัติเชิงกลและ
สมบัติเชิงความร้อนของไม้ประกอบ การปรับปรุงสมบัติของไม้ประกอบและการประยุกต์ใช้ 
 Characteristics of wood composites; stress; strain and transformation; fundamental 
properties; mechanical and thermal properties of wood-composites; compositions improvement 
of wood-composites 
 
 

225-640 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 1        3(3-0-6) 
 (Special Topics in Manufacturing Engineering I)  

 หัวข้อพิเศษที่ยังไม่มีในหลักสูตรและเป็นหัวข้อที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมการผลิต 
                 Interesting topics in manufacturing engineering 
 
 

 
 
 



 
225-641 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 2        3(3-0-6) 
 (Special Topics in Manufacturing Engineering II)  

 หัวข้อพิเศษที่ยังไม่มีในหลักสูตรและเป็นหัวข้อที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมการผลิต 
                 Interesting topics in manufacturing engineering 
 
 

225-740 เทคนิคด้านปญัญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Techniques)   3(3-0-6) 
 การแสดงและการให้เหตุผลของปัญหา การสร้างตัวแบบของปัญหา วิธีการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา 
ฐานความรู้ ระบบผู้เช่ียวชาญ เครื่องอนุมาน โครงข่ายประสาทเทียม แนวความคิดตรรกะแห่งความคลุมเครือ 
กระบวนการเชิงพันธุกรรม การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรม 
 Problem representation and reasoning; problem modeling; problem solving techniques; 
knowledge base; expert systems; inference engine; artificial neural network; fuzzy logic; genetic 
algorithms; industrial applications 
 
 

225-741 ระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Intelligent Industrial Systems)   3(3-0-6) 
 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและหุ่นยนต์เคลื่อนที่ การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในระบบอุตสาหกรรม วิธีการหาค่า
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม วิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่องสําหรับการควบคุมระบบอุตสาหกรรม 
 Industrial and mobile robotics; fault diagnosis for industrial systems; optimization 
methods for industrial automation; machine learning methods for industrial systems control 

 
5) กลุ่มวิชาเลือกอ่ืน ๆ 

 

225-550 เทคโนโลยีเว็บสําหรบัวิศวกรรมอุตสาหการ          3(3-0-6) 
 (Web Technology for Industrial Engineering) 
  สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศทางเว็บ การออกแบบและการใช้งานโปรแกรมเว็บประยุกต์แบบ
โต้ตอบ โปรแกรมเว็บประยุกต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 Architecture of web-based information systems; designing and implementing interactive 
web applications; web-based applications in industry; e-commerce 

 
 

225-551  การจัดการทรพัย์สนิทางปัญญา (Intellectual Properties Management)  3(3-0-6) 
 ความหมาย ความสําคัญและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา 
เครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาเก่ียวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง
ในและต่างประเทศ 
 Meaning and importance of intellectual property; management of intellectual property 
for industrial; technique and tools related to the management of intellectual property; case 
studies on the management of intellectual property both domestically and internationally 
 



225-552  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(Technology and Innovation Management) 3(3-0-6)
 แนวคิดในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนากลยุทธ์ด้านนวัตกรรม การค้นคว้า
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบ่งช้ีความต้องการของลูกค้า กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางแผนการ
จัดการโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ 

Concept of technology and innovation management; development of innovative 
strategy; search of innovations; creativity; identification of customer needs; new product 
development process; new product project management planning 
 

225-553  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) 3(3-0-6)
แนวคิดและเครื่องมือสําหรับการออกแบบอย่างมีประสิทธิผล และการจัดการแห่งระบบต่างๆของห่วงโซ่การจัดการ 
กลยุทธ์ทางโลจิสติก การจัดการพัสดุคงคลัง การขนส่ง การหาทําเลท่ีต้ัง การบริการลูกค้า การออกแบบเครือข่ายโลจิส 
ติกส์ 
 Concepts and tools for effective design and management of supply chain systems; 
logistics strategies; inventory management; transportation management; location management; 
customer service; logistics network design   
    

225-554 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)      3(3-0-6) 
  การประเมินศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็
ได้ของโครงการ แผนธุรกิจและการจัดทําแผนธุรกิจ การสํารวจและการวิจัยตลาด การบริหารองค์กรและทรัพยากรมน
การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี  ระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เก่ียวข้อง การวิเคราะห์ความเส่ียง จริยธรรม
ผู้ประกอบการ    
  Entrepreneurship appraisal; business opportunity analysis; project feasibility stu
business plan; market survey and research; organization and human resource management; accoun
and financial analysis; tax system; business laws and regulations; risk analysis; business ethics 
 

 
รายวิชาวิทยานิพนธ ์ 
225-681 วิทยานิพนธ์ (Thesis)      36(0-108-0)    
 การค้นคว้าวิจัยทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบหรือการสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้การดูแล
และการแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา และการเรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบวิทยานิพนธ์และเอกสารเผยแพร่
ทางวิชาการ 
 Research study or creation of innovation in the topic of industrial and systems 
engineering under supervision of a thesis advisory committee; thesis documentation and thesis 
publication as according to the requirements of the study plan 
 

225-682 วิทยานิพนธ์ (Thesis)      18(0-54-0)    
 การค้นคว้าวิจัยทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบหรือการสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้การดูแล
และการแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา และการเรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบวิทยานิพนธ์และเอกสารเผยแพร่
ทางวิชาการ 



 Research study or creation of innovation in the topic of industrial and systems 
engineering under supervision of a thesis advisory committee; thesis documentation and thesis 
publication as according to the requirements of the study plan 
     
    

 


