
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ 
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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มีเป้าหมายเพื่อการผลิตนักวิจยั นักวิชาการ 
และนกับริหารจดัการดา้นวศิวกรรมอุตสาหการและวศิวกรรมการผลิต ใหมี้ความรู้ความสามารถ และ ทกัษะการวเิคราะห์ใน
ระดับสูงด้านเทคนิคอุตสาหกรรม และความรู้ในการจัดการเชิงระบบท่ีใช้ในงานด้านต่างๆ ทั้ งในและนอกวงการ
อุตสาหกรรม ซ่ึงอาจเช่ือมโยงกบัปัญหาระดบัภูมิภาค ระดบัชาติ และระดบัโลก มีความสามารถในการใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มูลสารสนเทศ ผสมผสานกบัเทคโนโลย ีและนวตักรรมการผลิตสมยัใหม่ (Industry 4.0)     

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1: บูรณาการความรู้ทางวศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมการผลิตร่วมกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ 

1.1: ออกแบบระบบการผลิตท่ีชาญฉลาด (smart production) และการร่วมออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 
  (co-created product design and development) ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.2: วเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อสนบัสนุนการบริหารระบบการผลิต และการออกแบบและพฒันา 
  ผลิตภณัฑแ์บบทนัที (real-time)  

1.3: ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นการบริหารธุรกิจเพ่ือจดัการระบบการผลิตใหมี้ความเหมาะสมและคุม้ค่าตามหลกั 
  เศรษฐศาสตร์ (ส าหรับนกัศึกษาแผน ข) 

PLO2: ประยกุตใ์ชร้ะเบียบวธีิทางการวจิยัในการด าเนินงานและจดัการโครงการเพ่ือปรับปรุงและแกปั้ญหาในอุตสาหกรรม 
PLO3: แสดงออกถึงทกัษะการเป็นผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาส  
PLO4: สามารถส่ือสารทางวชิาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งกบัสถานการณ์และบริบทการท างาน 
PLO5: แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบและจริยธรรมในวชิาชีพ รวมถึงการมีจิตส านึกสาธารณะ 



โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาปรับพืน้ฐาน (ส าหรับปริญญาโท แผน ข)   

225-591 สถิติวศิวกรรม 
Engineering Statistics 

1((1)-0-2) 

225-592 การจดัการอุตสาหกรรม 
Industrial Management 

2((2)-0-4) 

225-593 การบญัชีเบ้ืองตน้ 
 Basic Accounting 

1((1)-0-2) 

2. หมวดวชิาบังคบั   

225-501 ระเบียบวธีิวจิยั 
Research Methodology 

3((3)-0-6) 
 

225-502 การจดัการการด าเนินงานท่ีชาญฉลาด 
Smart Operations Management  

3((3)-0-6) 
 

225-503 ระบบการผลิตร่วม 
Collaborative Manufacturing Systems 

3((3)-0-6) 

225-504 การวเิคราะห์ขอ้มูลประยกุต ์
Applied Data Analytics 

3((3)-0-6) 

228-503 การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
Safety, Health and Environmental Management   

3((3)-0-6) 
 

228-506 การบญัชีและการเงินเพื่อการจดัการ 
Managerial Accounting and Finance 

3((3)-0-6) 
 

2. หมวดวชิาเลือก   

ชุดวชิา (Module)  
225-621 ชุดวชิาวศิวกรรมการออกแบบและแปรรูปผลิตภณัฑย์างยคุดิจิทลั 

Module: Digital Rubber Product Design and Manufacturing Engineering 
6((5)-3-10) 
 

228-611 ชุดวชิาการบริหารจดัการเภสชัอุตสาหกรรมยคุดิจิทลั 
Module: Management for Digital Pharmaceutical Industry 

6((5)-2-11) 
 

228-612 ชุดวชิาการจดัการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 4.0 
Module: Management for Food Processing Industry 4.0  

6((5)-2-11) 
 

รายวชิา มทีั้งหมด 3 หมวด 
1. วชิาเลือกทางด้านวศิวกรรมอตุสาหการ 

225-511 การจดัการองคก์รในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 
Enterprise Management in Digital Economy 

3((3)-0-6) 
 

225-512 การจดัการโครงการส าหรับอตุสาหกรรม 4.0 
Project Management for Industry 4.0  

3((3)-0-6) 
 



225-513 การจดัการคุณภาพส าหรับเครือขา่ยกิจการ 
Quality Management for Extended Enterprise 

3((3)-0-6) 

225-514 การจดัการโซ่อุปทานท่ีย ัง่ยนื 
Sustainable Supply Chain Management 

3((3)-0-6) 

225-515 เทคนิคและการใชง้านการคน้หาค าตอบท่ีน่าพึงพอใจขั้นสูง 
Advanced Optimization: Techniques and Industrial Applications 

3((3)-0-6) 

225-516 การยศาสตร์ส าหรับผูป้ฏิบติังาน 4.0 
Human-centric Design for Operator 4.0  

3((3)-0-6) 

225-517 หวัขอ้พิเศษในดา้นวศิวกรรมอุตสาหการ 
Special Topics in industrial engineering 

3((3)-0-6) 

2. วชิาเลือกทางด้านวศิวกรรมการผลติ 
225-521 โรงงานดิจิทลั 

Digital Factory 
3((3)-0-6) 
 

225-522 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจอจัฉริยะ 
Intelligent Decision Support Systems 

3((2)-3-4) 
 

225-523 ระบบอตุสาหกรรมไซเบอร์กายภาพ 
Cyber-physical Industrial Systems 

3((2)-3-4) 

225-524 การผลิตแบบเพ่ิมเน้ือวสัดุส าหรับอุตสาหกรรม 4.0  
Additive Manufacturing in Industry 4.0 

3((3)-0-6) 

225-525 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑน์วตักรรม 
Innovative Product Design and Development 

3((3)-0-6) 

225-526 การออกแบบและบริการจดัการประสบการณ์ 
Customer Experience-driven Design  

3((3)-0-6) 

225-527 เทคนิคการจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑ ์Computer 
Simulation Technique for Product design 

3((3)-0-6) 

225-528 กลศาสตร์ของไมป้ระกอบ 
Mechanics of Wood-Composites  

3((3)-0-6) 

225-529 หวัขอ้พิเศษในดา้นวศิวกรรมการผลิต 
Special Topics in manufacturing engineering 

3. วชิาเลือกทางด้านการจดัการอุตสาหกรรม (เฉพาะนักศึกษาปริญญาโท) 

3((3)-0-6) 

225-531 การจดัการการเพ่ิมผลผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 4.0  
Productivity Management for Industry 4.0  

3((3)-0-6) 

228-511 การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 
Human Resource Management 

3((3)-0-6) 

228-513 การบริหารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
Technology and Innovation Management 

3((3)-0-6) 

228-515 การจดัการการตลาดส าหรับเศรษฐกิจดิจิทลั 
Marketing Management for Digital Economy   

3((3)-0-6) 



228-531 ธุรกิจและอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ 
International Business and Industries 

3((3)-0-6) 

225-532 หวัขอ้พิเศษในดา้นการจดัการอุตสาหกรรม 
Special Topics in industrial management 

3((3)-0-6) 

 หมายเหต ุ  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ได ้ โดยความ
เห็นชอบจากหลกัสูตรและอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 

3. หมวดวชิาสัมมนา   

225-561 สมัมนาระดบัปริญญาโทแผน ก 
Master Seminar (Plan A) 

4(0-8-4) 

225-571 สมัมนาระดบัปริญญาโทแผน ข 
Master Seminar (Plan B) 

4(0-8-4) 

4. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์   

225-541 วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต (ก1) 
Thesis (A1) 

36(0-108-0) 

225-542 วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต (ก2) 
Thesis (A2) 

18(0-54-0) 

225-543 สารนิพนธ์ (ข) 
Minor Thesis  

6(0-18-0) 

 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แบบ ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
225-501  Research Methodology* 3((3)-0-6) 
225-561  Master Seminar (Plan A) 4(0-8-4) 
225-541 Thesis 36(0-108-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
225-561  Master Seminar (Plan A) 4(0-8-4) 
225-541 Thesis 36(0-108-0) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
225-561  Master Seminar (Plan A) 4(0-8-4) 
225-541 Thesis 36(0-108-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
225-561  Master Seminar (Plan A) 4(0-8-4) 
225-541 Thesis 36(0-108-0) 
 
รวมหน่วยกติตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 
 
หมายเหต ุ (*)  เป็นรายวชิาไม่นบัหน่วยกิต นกัศึกษาลงทะเบียนแบบ Audit (A) และตอ้งไดส้ญัลกัษณ์ S 
 
 



แบบ ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1  
225-501 Research Methodology 3((3)-0-6) 
225-502 Smart Operations Management 3((3)-0-6) 
225-503   Collaborative Manufacturing Systems 3((3)-0-6) 
225-561   Master Seminar (Plan A) 4(0-8-4) 
ภาคการศึกษาที ่2 
225-504 Applied Data Analytics 3((3)-0-6) 
xxx-xxx Elective 3((3)-0-6) 
225-561   Master Seminar (Plan A) 4(0-8-4) 
225-542  Thesis 18(0-54-0) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
xxx-xxx Elective 3((3)-0-6) 
225-561   Master Seminar (Plan A) 4(0-8-4) 
225-542  Thesis 18(0-54-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
225-561   Master Seminar (Plan A) 4(0-8-4) 
225-542  Thesis 18(0-54-0) 
 
รวมหน่วยกติตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 
 
หมายเหต ุ (*)  เป็นรายวชิาไม่นบัหน่วยกิต นกัศึกษาลงทะเบียนแบบ Audit (A) และตอ้งไดส้ญัลกัษณ์ S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ข 

ปีที ่1 
ภาคฤดูร้อน 
228-591 Engineering Statistics 1((1)-0-2) 
228-592 Industrial Management 2((2)-0-4) 
228-593     Basic Accounting 1((1)-0-2) 
ภาคการศึกษาที ่1
225-501 Research Methodology 3((3)-0-6) 
225-502 Smart Operations Management 3((3)-0-6) 
225-503 Collaborative Manufacturing Systems 3((3)-0-6) 
xxx-xxx Elective 3((3)-0-6) 
225-571 Master Seminar (Plan B) 4(0-8-4) 
ภาคการศึกษาที ่2
225-504 Applied Data Analytics 3((3)-0-6) 
225-506 Managerial Accounting and Finance 3((3)-0-6) 
xxx-xxx Elective 3((3)-0-6) 
225-571 Master Seminar (Plan B) 4(0-8-4) 
225-543 Minor Thesis 6(0-18-0) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
228-503 Safety, Health and Environment Management 3((3)-0-6) 
xxx-xxx Elective 3((3)-0-6) 
225-571 Master Seminar (Plan B) 4(0-8-4) 
225-543 Minor Thesis 6(0-18-0) 
ภาคการศึกษาที ่2
xxx-xxx Elective 3((3)-0-6) 
225-571 Master Seminar (Plan B) 4(0-8-4) 
225-543 Minor Thesis 6(0-18-0) 

รวมหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกติ 

หมายเหตุ  (*)  เป็นรายวชิาไม่นบัหน่วยกิต นกัศึกษาลงทะเบียนแบบ Audit (A) และตอ้งไดส้ญัลกัษณ์ S 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1: บูรณาการความรู้ทางวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมการผลติร่วมกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้องเพ่ือ 

1.1:ออกแบบระบบการผลิตท่ี
ชาญฉลาด (smart production) 
และการร่วมออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑ ์(co-created product 
design and development) ได้
อยา่งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

1. ก าหนดรายวิช าท่ี มี เน้ื อห าความ รู้
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ
การผลิต รวมถึงเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ี
สนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 ให้อยู่ใน
แผนการศึกษา

2. จัดกิจกรรมเพ่ือเปิดประสบการณ์ให้
นักศึกษาไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์จริง
เช่นการเยี่ยมชมอุตสาหกรรม การเชิญ
วิทยากรจากสถานประกอบการมา
บรรยาย และการน าปัญหาจากสถาน
ประกอบการมาเป็นกรณีศึกษาในชั้น
เรียน

3. จดัหาอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์สนบัสนุน
การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความ
เขา้ใจในเน้ือหารายวิชา และเพ่ิมทกัษะ
ในการแกปั้ญหา

4. ก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงานหรือ
ส่ งเส ริมให้ มีหั วข้อวิท ยานิพน ธ์ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.0

1. ประเมินผลเชิงทฤษฎีผ่านทางการ
สอบความรู้พ้ืนฐาน

2. ประเมินผลเชิงปฏิบติัผ่านทางการ
น าเสนอแนวคิดรายคนและราย
กลุ่ม

3. ประเมินผลจากการท ากิจกรรม
และการอภิปรายในชั้นเรียน

4. ประเมินจากผลการท าโครงงาน
หรือวทิยานิพนธ์

1.2: วเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 
(big data) เพื่อสนบัสนุนการ
บริหารระบบการผลิต และการ
ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์
แบบทนัที (real-time) 

1. ก าหนดรายวชิาท่ีมีเน้ือหาความรู้เก่ียวกบั
ข้อมูลขนาดใหญ่  และการวิเคราะห์
ขอ้มูลแบบทนัทีใหอ้ยูใ่นแผนการศึกษา

2. จัดกิจกรรมเพ่ือเปิดประสบการณ์ให้
นักศึกษาไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์จริง
ท่ีมีการใชผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาด
ใหญ่ในการตดัสินใจ และการน าปัญหา
จ าก ส ถ าน ป ร ะ ก อ บ ก าร ม า เป็ น
กรณีศึกษาในชั้นเรียน

3. ก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงานเท่ีเก่ียว
ขอ้งกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่

1. ประเมินผลเชิงทฤษฎีผ่านทางการ
สอบความรู้พ้ืนฐาน

2. ประเมินผลจากการท ากิจกรรม
และการอภิปรายในชั้นเรียน

3. ประเมินจากผลการท าโครงงาน
หรือวทิยานิพนธ์

1.3: ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นการ
บริหารธุรกิจเพ่ือจดัการระบบ
การผลิตใหมี้ความเหมาะสมและ

1. ก าหนดให้มีรายวิชาท่ีพฒันาทกัษะของ
ผูป้ระกอบการในแผนการศึกษา

2. เสริมสร้างทักษะผูป้ระกอบการ ด้วย

1. ประเมินผลเชิงทฤษฎีผ่านทางการ
สอบความรู้พ้ืนฐาน

2. ประเมินผลจากการท ากิจกรรม



คุม้ค่าตามหลกัเศรษฐศาสตร์  
(ส าหรับนกัศึกษาแผน ข) 

การจัดอบรมระยะสั้ นโดยวิทยากร
พิเศษ 

3. จดัให้มีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
แชร์ประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรม 

และการอภิปรายในชั้นเรียน 
3. ประเมินจากผลการท าโครงงาน

หรือวทิยานิพนธ์ 
4. ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิของการ

เขา้รับการอบรม 

PLO2: ประยกุตใ์ชร้ะเบียบวธีิ
ทางการวจิยัในการด าเนินงาน
และจดัการโครงการเพื่อปรับปรุง
และแกปั้ญหาในอุตสาหกรรม  
 

1. จดัให้มีวิชาระเบียบวิธีวิจยัในแผนการ
ศึกษา เพ่ือแนะน านักศึกษาเก่ียวกับ
กระบวนการในการท าวจิยั  

2. ก าหนดให้โครงงานในแต่ละรายวิชา
ตอ้งด าเนินการด้วยการใช้ระเบียบวิธี
ทางการวจิยั 

3. กระตุ ้นนักศึกษาให้มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหา  

4. สนับสนุนให้แต่ละรายวิชามีการท า
โครงงานห รือ กิจกรรม ท่ี ส่ ง เส ริม
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตวัเอง เพื่อให้
เกิดการพฒันาตวัเองในอนาคตไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 

5. จดัให้มีการอบรมทักษะท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาตัวเอง เช่น การสืบค้นข้อมูล 
ทกัษะทางดา้นภาษา การใชเ้ทคโนโลยี
ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น 

1. ประเมินผลเชิงทฤษฎีผ่านทางการ
สอบความรู้พ้ืนฐาน 

2. ประเมินผลจากการท ากิจกรรม
และการอภิปรายในชั้นเรียน 

3. ประเมินจากผลการท าโครงงาน
หรือวิทยานิพนธ์ในคราวสอบ
ความโครงร่าง ความกา้วหน้าและ
สอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

 

PLO3: แสดงออกถึงทกัษะการ
เป็นผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่ง
เหมาะสมตามโอกาส  
 

1. ก าหนดให้มีการท ากิจกรรมกลุ่มใน
รายวชิาเรียน 

2. สนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมนอก
ห้องเรียนในลักษณะส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม 

3. จัดให้มีกิจกรรมท่ีต้องอาศัยการวาง
แผนการท างานร่วมกันเพ่ือให้ทุกคน
ในทีมไดมี้ภาระหน้าท่ีท่ีชดัเจนและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน เช่น การ
จดัสมัมนา หรือประชุมวชิาการ 

1. ประเมินจากผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม 

2. ใชแ้บบสอบถามใหน้กัศึกษาผลดั
กันประเมินตน เองและเพ่ื อน
ร่วมงาน 

3. ใชแ้บบสอบถามส ารวจผลความ
พึงพอใจในการด าเนินงานจาก
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจากภายนอก 

PLO4: สามารถส่ือสารทาง
วชิาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งกบั
สถานการณ์และบริบทการ
ท างาน 

1. จดักิจกรรมใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการ
น าเสนอ ทั้งในรายวิชาและในกิจกรรม
เสริมอ่ืน ๆ  

2. จัด กิจกรรม  3 Minutes Thesis (3MT) 
เพื่ อ ฝึ ก ก ารน า เส น อแน ว คิ ด แล ะ
ประโยชน์ของงานวจิยัสู่สาธารณะ 

3. ก าหนดให้มีกิจกรรมการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาจาก
หลากหลายสาขาวิชา ทั้ งจากภายใน
มหาวิทยาลยัหรือต่างมหาวิทยาลยั เพ่ือ

1. ประ เมินผลจากการน า เสนอ
ผลงานทั้ งในรายวิช าและใน
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยหลักสูตร 
เช่นการน าเสนอความก้าวหน้า 
ก ารสอบ โครง ร่ าง  ก ารสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ และการ
น าเสนองานในท่ีประชุมต่างๆ 

2. ประเมินผลจากกิจกรรม 3MT 
3. ติดตามผลการประเมินทักษะ

ภาษาองักฤษของนกัศึกษา 



ฝึกทกัษะการส่ือสาร 
4. จัด กิ จกรรม ท่ี ส่ ง เส ริมทั กษ ะท าง

ภาษาองักฤษ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาส
ในการพฒันาตนเองผ่านส่ือออนไลน์
ต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน

PLO5: แสดงออกถึงการมีความ
รับผิดชอบและจริยธรรมใน
วชิาชีพ รวมถึงการมีจิตส านึก
สาธารณะ 

1. น าเสนอประเด็นทางจริยธรรมท่ีพึง
ระวงัในฐานะนักวิจยัและผูป้ฏิบัติงาน
วิชาชีพ  เพ่ื อให้นั ก ศึกษาเกิดความ
ตระหนักถึงข้อขัดแยง้ทางจริยธรรม
เหล่านั้น

2. ก าหนดให้มีการรายงานความกา้วหน้า
ในการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา
เพ่ื อกระตุ ้น ให้ นั ก ศึกษ าเกิดความ
รับผิดชอบต่องานของตนเอง

3. ก าหนดให้นั ก ศึกษาท ากิจกรรม ท่ี
ปลูกฝัง การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

4. สอดแทรกจิตส านึกและความตระหนัก
ในความมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการ
รักษาสภาพส่ิงแวดล้อมและกฎเกณฑ์
ในสังคมทั้ งในการเรียนและการสอน
และการท ากิจกรรมของนักศึกษา
ส่ ง เส ริมก าร เข้า ร่วม กิจกรรม เพ่ื อ
ช่วยเหลือสงัคม

1 .ป ร ะ เมิ น ผ ล จ าก ก าร สั ง เก ต
พฤติกรรมว่ามีจรรยาบรรณและ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้นทั้งจาก
กิ จกรรม ในห้ อ ง เรี ยน และนอก
หอ้งเรียน 



ค าอธิบายรายวชิา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สาขาวชิาวศิวรรมอุตสาหการและการผลติ 

ชุดวชิา (Module) 
225-621 ชุดวชิาวศิวกรรมการออกแบบและแปรรูปผลิตภณัฑย์างยคุดิจิทลั 6((5)-3-10) 

Module: Digital Rubber Product Design and Manufacturing Engineering 
วสัดุยางและสมบติัของวสัดุยาง กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑย์าง วศิวกรรมยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑย์าง 

กระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑย์างดว้ยแม่พิมพ ์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบส าหรับผลิตภณัฑย์าง คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การวเิคราะห์ทางวศิวกรรมส าหรับผลิตภณัฑย์าง คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตส าหรับผลิตภณัฑย์าง ปฏิบติัการการออกแบบ
แม่พิมพส์ าหรับแปรรูปผลิตภณัฑย์าง การศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑย์าง กรณีศึกษาการแกไ้ขปัญหา
งานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑย์างดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

Rubber materials and properties; rubber product design process; reverse engineering for rubber products; 
rubber molding principles; computer aided design for rubber products; computer aided engineering for rubber products; 
computer aided manufacturing for rubber products; rubber mold design laboratory; field trips; case studies in rubber 
processing industry using digital technology 

228-611 ชุดวชิาการบริหารจดัการเภสชัอุตสาหกรรมยคุดิจิทลั 6((5)-2-11) 
Module: Management for Digital Pharmaceutical Industry 
ภาพรวมของการบริหารจดัการอุตสาหกรรมยา ระบบฐานขอ้มูลและการเขา้ถึงขอ้มูลเภสัชภณัฑ์ ผูผ้ลิตและ

ผูแ้ทนจ าหน่าย องคก์รดา้นเภสชักรรม การควบคุมก ากบั กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รูปแบบการด าเนินธุรกิจและเป็น
ผูป้ระกอบการดา้นเภสัชกรรม การวางแผนจดัการดา้นการผลิตและการตลาดของเภสัชอุตสาหกรรมในยคุดิจิทลั ระบบการ
ผลิต เทคโนโลย ีเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ดา้นเภสชัอุตสาหกรรม  มาตรฐานคุณภาพ อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในระบบการ
ผลิต ระบบสนบัสนุนการผลิตและบรรจุภณัฑท์างยาและเวชภณัฑ์ นวตักรรมทางเภสัชอุตสาหกรรม การควบคุมตน้ทุนและ
เพ่ิมผลิตภาพในอุตสาหกรรมยา กรณีศึกษาและการแกปั้ญหาดา้นเภสชัอุตสาหกรรม 

An overview of pharmaceutical industry; pharmaceutical database system and accessibility; 
pharmaceutical organizations and networking, laws and related regulations; type of business organization and social 
entrepreneurial mindset; pharmaceutical production planning, controlling and marketing using digital technology;  
pharmaceutical production system, technologies, processes and facilities; quality standards, occupational safety; 
packaging and manufacturing support systems; innovations in pharmaceutical manufacture; pharmaceutical economics 
and cost control; case studies in pharmaceutical industry 

228-612 ชุดวชิาการจดัการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 4.0 6((5)-2-11) 
Module: Management for Food Processing Industry 4.0 
วศิวกรรมอาหาร การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

การวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิต การผลิตแบบลีน คุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป การควบคุม
คุณภาพการผลิตและผลิตภณัฑ ์การประกนัความปลอดภยัของอาหาร กฎหมายและขอ้บงัคบัของอาหาร การจดัการห่วงโซ่



 

อุปทานดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั การบรรจุภณัฑ ์การควบคุมตน้ทุนและเพ่ิมผลิตภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การวาง
ระบบอตัโนมติัในการผลิต การศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปอาหาร กรณีศึกษาดา้นการแกไ้ขปัญหางานอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
  Food engineering; processed food product development; processed food production; data analytics in 
production planning; production planning; lean manufacturing; product quality and standards for processed food; quality 
control; food safety assurance; food laws and regulations; supply chain management using digital technology; packaging; 
cost control and productivity for food processing industry; automation manufacturing systems; field trips; case studies in 
food processing industry using digital technology 
 
รายวชิาปรับพื้นฐานการศึกษา เฉพาะนักศึกษาปริญญาโท แผน ข 
228-591  สถิติวศิวกรรม  1((1)-0-2) 
 Engineering Statistics 
 วธีิการทางสถิติ ลกัษณะสมบติัของขอ้มูลและการวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบช่วง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง 
 Statistical techniques; data characteristics and data analysis, probability; random variables, some discrete 
probability distributions, some continuous probability distributions 
 
228-592  การจดัการอุตสาหกรรม  2((2)-0-4) 
 Industrial Management 
 ระบบการผลิต วฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ เทคนิคการพยากรณ์  การวางแผน
ก าลงัการผลิต การวางแผนรวมและการจัดล าดับขั้นตอนการผลิต การจัดล าดับกิจกรรม การเลือกท าเลท่ีตั้ ง การวางผงั
โรงงาน การควบคุมวสัดุคงคลงั การวางแผนความตอ้งการวสัดุ การควบคุมคุณภาพ ระบบการจัดการคุณภาพสมยัใหม่ 
การศึกษาการท างาน หลกัการจดัการงานซ่อมบ ารุง หลกัการจดัการความปลอดภยั เคร่ืองมือยคุใหม่ในการบริหารจดัการ
อุตสาหกรรม 
 Manufacturing systems; product life cycle; product design and development; forecasting technique; 
production planning; aggregate planning and operation scheduling; project scheduling; location selection; plant layout; 
inventory control; material requirement planning; quality control; modern quality management system; work study; 
maintenance management; safety management; new industrial management tools 
 
228-593  การบญัชีเบ้ืองตน้  1((1)-0-2) 
 Basic Accounting 
 แนวคิดและวตัถุประสงคข์องการบญัชี ความส าคญัและประโยชน์ของขอ้มูลการบญัชี สมการการบญัชี การ
วิเคราะห์รายการคา้ การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป การผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท การจดัท างบทดลอง 
กระดาษท าการ การปรับปรุงและการปิดบญัชี การจดัท างบการเงิน 
 Accounting concepts and objectives; accounting essential and benefits; accounting equation; financial 
transactions analysis; general journal entries recording; ledger accounts entries posting; trial balance preparation; working 
paper; adjusting and closing entries; financial statements preparation 
รายวชิาบังคบั 



 

225-501  ระเบียบวธีิวจิยั  3((3)-0-6) 
 Research Methodology 
 ความหมายและประเภทของงานวิจัย จรรยาบรรณวิจัย การก าหนดปัญหา วตัถุประสงค์ ขอบเขต และ
สมมติฐานของงานวจิยั การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การวเิคราะห์ขอ้มูลวจิยั การน าเสนอผลงานวิจยัในรูปแบบต่างๆ 
การเขียนรายงานวจิยั กรณีศึกษาการบริหารโครงการวจิยั  

Definition and type of research; research ethics; problem statement, objective, scope, and assumptions of 
reseach; literature review; data analysis; research presentation; research report writing; case studies of research project 
management 
 
225-502 การจดัการการด าเนินงานท่ีชาญฉลาด  3((3)-0-6) 
 Smart Operations Management 
 กลยุทธ์การจดัการการด าเนินงานในบริบทอุตสาหกรรม 4.0 ผลิตภณัฑ์ท่ีชาญฉลาดและแนวคิดการร่วมกนั
ออกแบบท่ีสร้างสรรค ์แนวคิดการผลิตท่ีชาญฉลาด แนวคิดการด าเนินงานท่ีชาญฉลาด รูปแบบการพยากรณ์และการจดัการ
สินคา้คงคลงัภายใตส้ถานการณ์ตามเวลาจริง การวางแผนการผลิตขั้นสูงแบบบูรณาการและการควบคุมท่ีหนา้งาน ระบบเฝ้า
ระวงัตามเวลาจริง 
 Operation management strategy in industry 4.0 context; smart product and co-created design concept; smart 
manufacturing concept; smart operation concept; forecasting model and inventory management under real time situation; 
advanced integrated production planning and shop floor control; real-time monitoring system 

 
225-503 ระบบการผลิตร่วม        3((3)-0-6) 
 Collaborative Manufacturing Systems 
 ระบบการผลิตร่วม การจดัการกระบวนการผลิตร่วม การท างานร่วมกนัในกระบวนการผลิต ระบบขนถ่ายวสัดุ
ร่วม การท างานร่วมกันในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การท างานร่วมกันระหว่างเคร่ืองจักร การท างานร่วมกันระหว่าง
เคร่ืองจกัรและคน การท างานร่วมกนัของหุ่นยนต ์ความยดืหยุน่ของการท างานร่วมกนัระหวา่งคนและหุ่นยนต ์
 Collaborative manufacturing systems; collaborative manufacturing management; collaborative 
manufacturing processes;  collaborative material handling System; collaborative product design machines collaboration; 
man-machine collaboration; collaborative robots; flexible human-robot collaboration 
 
225-504 การวเิคราะห์ขอ้มูลประยกุต ์       3((3)-0-6) 

Applied Data Analytics 
พ้ืนฐานการวเิคราะห์ขอ้มูล แนวคิดและวธีิการทางสถิติ เทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล เช่น การจดักลุ่มขอ้มูล การ

จ าแนกขอ้มูล และการท านายขอ้มูล การแสดงขอ้มูลดว้ยแผนภาพ เคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแสดงขอ้มูล
ดว้ยแผนภาพ การประยกุตใ์ชใ้นเชิงธุรกิจ อุตสาหกรรม และการจดัการโซ่อุปทาน การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษา 

Basic data analysis; statistical concepts and techniques; data mining techniques such as clustering, 
classification and prediction; data visualization; tools for data analytics and data visualization; applications in business, 
industry, and supply chain management; case studies 
 



 

228-506 การบญัชีและการเงินเพื่อการจดัการ       3((3)-0-6) 
 Managerial Accounting and Finance 
 วตัถุประสงค์และขอบเขตของการบญัชีตน้ทุนและการบญัชีบริหาร การวิเคราะห์พฤติกรรมตน้ทุน เทคนิคใน
การประมาณการตน้ทุน วิธีการตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนรวม การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน -ปริมาณ-ก าไร การ
จดัท างบประมาณและงบประมาณยืดหยุน่ ตน้ทุนมาตรฐาน การวเิคราะห์ผลต่าง การวิเคราะห์ตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ การ
วางแผนและการควบคุมการด าเนินงานของกิจการ การบญัชีตามความรับผิดชอบและการรายงานผลการปฏิบติังาน       การ
ตดัสินใจงบลงทุน หลกัเบ้ืองตน้ดา้นการเงิน เงินทุนหมุนเวยีนและสินทรัพยถ์าวร การจดัหาเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว 
การวเิคราะห์งบการเงิน  
 Cost accounting and managerial accounting objectives and scope; cost behavior analysis; cost estimation 
technique; variable costing and absorption costing; cost volume-profit analysis; budgeting and flexible budget; standard 
costing, variance analysis; cost analysis for decision-making; profit planning and control; responsibility accounting and 
performance reporting; capital budgeting decision; financial operations; fundamentals of cash flow; capitalization and 
fixed assets; short and long term capital management; financial analysis 
 
228-503 การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม     3((3)-0-6) 
 Safety, Health and Environmental Management 
 แนวคิดในการจัดการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม การประเมินและการจัดการความเส่ียง
อนัตรายในสถานท่ีท างาน การประเมินและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน หลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มลพิษ
อุตสาหกรรม การประเมินวฎัจกัรชีวิต เทคโนโลยีในการจดัการและการบ าบดัมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด ระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม นโยบายโมเดลบีซีจี กฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  
 Concept of safety, health and environmental management; risk assessment and management in workplace; 
assessment and improvement of work environment; principle of environmental management; industrial pollution; life 
cycle assessment; technology for pollution management and treatment; cleaner technology; environmental management 
system; environmental impact assessment; BCG model; environmental laws and regulations 
 
225-561  สมัมนาระดบัปริญญาโทแผน ก       4(0-8-4) 
 Master Seminar (Plan A) 
 การพฒันาทักษะการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การน าเสนอปากเปล่า การน าเสนอด้วยสไลด์ การเขียน
รายงานและบทความ การพฒันาทกัษะทางดา้นภาษา การพฒันาบุคลิกภาพ การอภิปรายและรับฟังประเด็นวจิยัท่ีน่าสนใจ 
 Essential communication skills development i.e. oral presentation, slide presentation, report and technical 
article writing; personality development; discussion on active research trends 

 
225-571  สมัมนาระดบัปริญญาโทแผน ข       4(0-8-4) 
 Master Seminar (Plan B) 
 การพฒันาทักษะการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การน าเสนอปากเปล่า การน าเสนอด้วยสไลด์ การเขียน
รายงานและบทความ การพฒันาทกัษะทางดา้นภาษา การพฒันาบุคลิกภาพ การอภิปรายประเด็นการประยุกต์ใชผ้ลจาก
งานวจิยัในอุตสาหกรรม 



 

 Essential communication skills development i.e. oral presentation, slide presentation, report and technical 
article writing; personality development; discussion on applications of research findings in industry  
 
รายวชิาเลือก 
1)   กลุ่มวชิาเลือกด้านวศิวกรรมอุตสาหการ 
225-511 การจดัการองคก์รในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Enterprise Management in Digital Economy  
 การจดัการองคก์รขั้นสูงในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั กลยทุธ์ และฟังก์ชัน่งาน แนวทางท่ีชาญฉลาดและยัง่ยนืส าหรับ
องคก์ร 
 Advanced management in digital economy; strategies and functions; smart and sustainable solutions for 
enterprises 
 
225-512 การจดัการโครงการส าหรับอุตสาหกรรม 4.0  3((3)-0-6) 
 Project Management for Industry 4.0 
 การจดัการโครงการส าหรับยุคดิจิทัล ขั้นตอนการจดัการโครงการ การเลือกโครงการ  การด าเนินงานของ
โครงการ การตรวจสอบและควบคุมการด าเนินการ การจดัการทีมงานส าหรับโครงการยคุดิจิทลั 
 Introduction to project management in a new era of digitalization; project management processes; project 
selection; project management execution; project management monitoring and control; project team management in a new 
era of digitalization 
 
225-513 การจดัการคุณภาพส าหรับเครือข่ายกิจการ  3((3)-0-6) 
 Quality Management for Extended Enterprise    
 แนวคิดของกิจการในโซ่อุปทาน ปัญหาดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพ การปรับปรุงระบบคุณภาพเขา้กบัระบบ
ดิจิทลั วิธีการจดัการคุณภาพสมยัใหม่ วิธีการควบคุมคุณภาพทางสถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูล การประยกุตใ์ชก้ารควบคุม
คุณภาพในกระบวนการและโซ่อุปทาน 
 Extended enterprise concept in the entire supply chain; quality and efficiency issues; improving the quality 
system to align with the digital domains; modern quality management methods;  statistical quality control methods and 
data analytics; implementing quality control and monitoring system that covers both process operation and supply chain 
operations 
 
225-514 การจดัการโซ่อุปทานท่ีย ัง่ยนื  3((3)-0-6) 
 Sustainable Supply Chain Management  
 บทบาทของความยัง่ยืนต่อการจัดการโซ่อุปทาน การออกแบบโซ่อุปทานและความร่วมมือของเครือข่าย
ระหวา่งองคก์รท่ีย ัง่ยนื รูปแบบใหม่ในการท างานร่วมกนั การจดัการสินคา้คงคลงัและการรวมความเส่ียง สัญญาการส่งมอบ 
ปรากฎการณ์แสม้า้และกลยทุธ์การกระจายสินคา้ 
 Role of sustainability in supply chain management; supply chain redesigning and cooperation in a  
sustainable inter-organizational network; new collaboration models; inventory management and risk pooling; supply 
contracts; bullwhip effect and distribution strategies 



 

225-515 เทคนิคและการใชง้านการคน้หาค าตอบท่ีน่าพึงพอใจขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 Advanced Optimization: Techniques and Industrial Applications  
 ความหมายของความพึงพอใจ เทคนิคการหาค าตอบท่ีน่าพึงพอใจและการสร้างโมเดล การโปรแกรมเชิง
เส้นตรง จ านวนเต็ม ไม่เชิงเส้น และพลวตัน์ แบบจ าลองเครือข่าย เทคนิค เมตา้ฮิวรีสติกส์ การสร้างโมเดลความพึงพอใจ
ส าหรับการแกปั้ญหาจริงในอุตสาหกรรม 4.0 
 Optimization definition; optimization techniques and modelling, linear, integer, nonlinear and dynamic 
programming; network model; meta-heuristic techniques; optimization model applications for solving problem in industry 
4.0 
 
225-516 การยศาสตร์ส าหรับผูป้ฏิบติังาน 4.0       3((3)-0-6) 
 Human-centric Design for Operator 4.0   
 พ้ืนฐานการยศาสตร์ส าหรับการออกแบบโดยค านึงถึงผูป้ฏิบติังานเป็นส าคญั การระบุปัญหาในการออกแบบ
เพื่อผูป้ฏิบติังาน การออกแบบผลิตภณัฑ์ สภาพแวดลอ้มและสถานท่ีท างานโดยค านึงปัจจยัทางการยศาสตร์  การประเมิน
ความสามารถในการท างาน ศกัยภาพและขอ้จ ากดัของระบบการท างาน พร้อมเสนอแนะขอ้ควรปรับปรุง 

Introduction to Human-centric Design (HCD); problem identification for HCD; design of product, workspace 
and physical environment considering human factors; evaluation of usability, capacity and limitations of working systems; 
recommendations on work improvement  
 
225-517 หวัขอ้พิเศษในดา้นวศิวกรรมอุตสาหการ      3((3)-0-6) 
 Special Topics in industrial engineering   
 การบรรยายเก่ียวกบัหวัขอ้พิเศษในดา้นวศิวกรรมอุตสาหการ 
 Lecture about special topics in industrial engineering  

 
2)  กลุ่มวชิาเลือกด้านวศิวกรรมการผลติ 
225-521 โรงงานดิจิทลั         3((3)-0-6) 
 Digital Factory     
 แนวคิดและหลกัการเบ้ืองตน้ของโรงงานดิจิทลั ระบบการผลิต แนวคิดระบบลีน เทคโนโลยีส าหรับโรงงาน
ดิจิทลั การสร้างแบบจ าลองโรงงานดิจิทลั การวเิคราะห์โรงงานดิจิทลั 
 Introduction to digital factory; manufacturing system; lean concept; technologies for digital transformation; 
digital factory modeling; digital factory analysis  
 
225-522 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจอจัฉริยะ      3((2)-3-4) 
 Intelligent Decision Support Systems   
 หลกัการและการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจอจัฉริยะ สถาปัตยกรรม การวเิคราะห์ การออกแบบ ความ
ตอ้งการ การทดสอบความถูกตอ้ง โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจอจัฉริยะส าหรับระบบ
การผลิตดิจิทลั 
 Intelligent decision support systems (IDSS) foundation; development, architecture, analysis, design, 
requirement, validation of IDSS; software tools for IDSS development; IDSS for digital manufacturing systems 



 

225-523 ระบบอุตสาหกรรมไซเบอร์กายภาพ       3((2)-3-4) 
 Cyber-physical Industrial Systems  
 หลกัการและรูปแบบตามมาตรฐานของระบบไซเบอร์กายภาพ ส่วนประกอบของระบบไซเบอร์กายภาพ 
อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ ตัวแปรสัญญาณ การประกอบระบบไซเบอร์กายภาพ การโปรแกรมรวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผลขอ้มูล อินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง การประมวลผลแบบคลาวด ์ปัญญาประดิษฐ ์
 Concept and model of standard cyber-physical systems (CPS), CPS components; sensors, transducers; CPS 
assembly; data acquisition programming, data processing, Internet of Things, cloud computing; artificial intelligence 

 
225-524 การผลิตแบบเพ่ิมเน้ือวสัดุส าหรับอุตสาหกรรม 4.0      3((3)-0-6) 
 Additive Manufacturing in Industry 4.0   
 ความรู้พ้ืนฐานของการผลิตแบบเพ่ิมเน้ือวสัดุ วศิวกรรมยอ้นรอย การประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมและส่วนงานท่ี
เก่ียวขอ้ง การออกแบบเพ่ือการผลิตดว้ยการเพ่ิมเน้ือวสัดุ 
 Fundamental knowledge of additive manufacturing (AM); reverse engineering (RE); applications in 
manufacturing and other sectors; practice design for additive manufacturing 
 
225-525 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑน์วตักรรม      3((3)-0-6) 
 Innovative Product Design and Development  
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบันวตักรรม ความคิดและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในเทคโนโลย ี 
 Principles of innovation; creative thinking and creative problem solving; product design and development; 
intellectual property and technology licensing 

 
225-526 การออกแบบและบริการจดัการประสบการณ์      3((3)-0-6) 
 Customer Experience-driven Design 
  แนะน าเศรษฐกิจท่ีถูกขบัเคล่ือนดว้ยประสบการณ์ การสร้างคุณค่าจากประสบการณ์ของลูกคา้; การออกแบบ
ประสบการณ์ท่ีน่าจดจ าใหแ้ก่ลูกคา้ การน าเทคโนโลยใีนอุตสาหกรรม 4.0 มาใชใ้นการสร้างประสบการณ์ 
 Introduction to experience economy; customer experience value creation; memorable customer experience 
design; applications of Industry 4.0 technologies to support the creation of a memorable customer experience journey 
 
225-527 เทคนิคการจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑ ์   3((3)-0-6) 
 Computer Simulation Technique for Product design   
 การออกแบบผลิตภณัฑด์ว้ยคอมพิวเตอร์ การวเิคราะห์ผลิตภณัฑด์ว้ยคอมพิวเตอร์ ระเบียบวิธีไฟไนตเ์อลิเมนต ์
การวิเคราะห์ปัญหาความเสียหายของผลิตภณัฑ ์การวเิคราะห์ปัญหาความร้อนของผลิตภณัฑ ์ระเบียบวิธิไฟไนตว์อลุม การ
วเิคราะห์การไหลแบบอดัตวัไดแ้ละอดัตวัไม่ได ้
 Computer aided product design; computer aided product analysis; finite element method; products failure 
analysis; products heat transfer problem analysis; finite volume method; computational fluid dynamic; compressible and 
incompressible flow analysis 

 



 

225-528 กลศาสตร์ของไมป้ระกอบ        3((3)-0-6) 
 Mechanics of Wood-Composites   
 คุณลกัษณะของไมป้ระกอบ ความเคน้ ความเครียดและการเปล่ียนรูป สมบติัพ้ืนฐาน สมบติัเชิงกลและสมบติั
เชิงความร้อนของไมป้ระกอบ การปรับปรุงสมบติัของไมป้ระกอบและการประยกุตใ์ช ้
 Characteristics of wood composites; stress; strain and transformation; fundamental properties; mechanical and 
thermal properties of wood-composites; compositions improvement of wood-composites 
 
225-529 หวัขอ้พิเศษในดา้นวศิวกรรมการผลิต      3((3)-0-6) 
 Special Topics in manufacturing engineering   
 การบรรยายเก่ียวกบัหวัขอ้พิเศษในดา้นวศิวกรรมการผลิต 
 Lecture about special topics in manufacturing engineering  
 
3) กลุ่มวชิาเลือกด้านการจดัการอุตสาหกรรม 
225-531 การจดัการการเพ่ิมผลผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 4.0     3((3)-0-6) 
 Productivity Management for Industry 4.0 
 การบูรณาการระหวา่งศาสตร์ทางเทคโนโลยี งานวิศวกรรมและศาสตร์ทางดา้นการบริหารจดัการ ประยกุต์ใช้
ทฤษฎีและแนวคิดการจดัการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมผลิตและบริการในยุคอุตสาหกรรม 4.0 การ
น าเสนอกรณีศึกษาเพ่ือถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
 Integrating technology, engineering and management disciplines; applications of concepts and tools for 
productivity improvement in manufacturing and service industries in the era of industry 4.0; case studies and experiences 
on applications of productivity management 
         
228-513 การบริหารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม      3((3)-0-6) 
 Technology and Innovation Management         
 แนวคิดในการบริหารจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม การพฒันากลยทุธ์ดา้นนวตักรรม การคน้ควา้นวตักรรม
ความคิดสร้างสรรค ์การบ่งช้ีความตอ้งการของลูกคา้ กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การวางแผนการจดัการโครงการ
ผลิตภณัฑใ์หม่ 
 Concept of technology and innovation management, development of innovation strategies, search of 
innovations; creativity; identification of customer needs; new product development process; new product project 
management planning 

 
228-515 การจดัการการตลาดส าหรับเศรษฐกิจดิจิทลั      3((3)-0-6) 
 Marketing Management for Digital Economy   
 แนวคิดการบริหารการตลาดอุตสาหกรรมในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม กลยทุธ์การตลาด
อุตสาหกรรม และความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย การสร้างนวตักรรมทางการตลาดอุตสาหกรรม ดา้นกลยทุธ์ (การแบ่ง
ส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการวางตาแหน่ง) และดา้นการด าเนินงาน (ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจ าหน่าย 
และการส่ือสารทางการตลาด) การสร้างและบริหารตราสินคา้ ตราร้านคา้ ตราองคก์ร  



 

 Concept of industry marketing management in the era of digital economy; marketing environment analysis; 
strategic of industry marketing and accountability to stakeholders; industry marketing innovation; marketing strategies 
(segmentation, selecting a target market, and positioning) and operational aspects (product, price, distribution channels 
and marketing communications); creating and managing product brand, private brand, and corporate brand 

   
228-531 ธุรกิจและอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ      3((3)-0-6) 
 International Business and Industries  
 แนวคิดในการจดัการธุรกิจและอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ องค์กรท่ีท าธุรกรรมระหวา่งประเทศ แรงจูงใจ
และประโยชน์ของการท าธุรกิจและอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ รูปแบบของธุรกิจและอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ การ
เจรจาขอ้สญัญา การด าเนินธุรกิจร่วมกนั การท าการคา้ในเขตปลอดภาษี การจดัหาเงินทุนระหวา่งประเทศ ประสิทธิภาพและ
ความเส่ียงในการท าธุรกรรมระหวา่งประเทศ  
 International business and industrial management concept; company in international transactions; motivations 
and advantages of business and industrial internationalization; forms of business and industrial internationalization; 
contract negotiations; combined business operations; commercial operations in free zones; international financing 
transactions; efficiency and risk in international transactions 
  
228-511 การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล       3((3)-0-6) 
 Human Resource Management  
 บทบาทและหน้าท่ีของผูบ้ริหารในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การจดัหา
และคดัเลือก การฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ ขอ้ควรค านึงทางการยศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน การสร้างระบบ
การท างานท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เทคโนโลยใีนการบริหารงานบุคคล 
 Roles and duties of executives in human resource management; human resource planning; recruitment and 
selection; training and development; ergonomics considerations and effects in industrial work; creating high-performance 
work systems; technologies in human resource mangement 
 
225-532 หวัขอ้พิเศษในดา้นการจดัการอุตสาหกรรม      3((3)-0-6) 
 Special Topics in industrial engineering   
 การบรรยายเก่ียวกบัหวัขอ้พิเศษในดา้นการจดัการอุตสาหกรรม 
 Lecture about special topics in industrial management  

 
รายวชิาวทิยานิพนธ์  
225-541 วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต (ก1)        36(0-108-0)   
 Thesis (A1) 
 การศึกษาวิจยัของนักศึกษาในเน้ือหาวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภายใตก้ารดูแลและการแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาตอ้งรายงานความกา้วหน้าทุกภาคการศึกษา วิทยานิพนธ์จะถูกเสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาจะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เพ่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วศิวกรรมอุตสาหการและระบบ)  โดยนกัศึกษาตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการมีความคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาความสามารถ
ในกระบวนการคิดเชิงวจิารณญาณ และการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นได ้ 



 

 Research study on the topic of industrial and systems engineering under supervision of an advisory 
committee; research overview should be presented to the advisory committee and the student must satisfactorily defend 
research findings in the final examination for the degree of Master of Engineering (Industrial and Systems Engineering); 
students must demonstrate creativity, critical thinking and ability to solve complex problems  

 
225-542 วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต (ก2)                      18(0-54-0) 
 Thesis (A2) 
 การศึกษาวิจยัของนักศึกษาในเน้ือหาวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภายใตก้ารดูแลและการแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาตอ้งรายงานความกา้วหน้าทุกภาคการศึกษา วิทยานิพนธ์จะถูกเสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาจะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เพ่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ )   โดยนักศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
ความสามารถในกระบวนการคิดเชิงวจิารณญาณ และการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นได ้
 Research study on the topic of industrial and systems engineering under supervision of an advisory 
committee; research overview should be presented to the advisory committee and the student must satisfactorily defend 
research findings in the final examination for the degree of Master of Engineering (Industrial and Systems Engineering); 
students must demonstrate creativity, critical thinking and ability to solve complex problems 
 
225-543 สารนิพนธ์ (ข)                                         6(0-18-0) 
 Minor Thesis  
 การศึกษาและแกปั้ญหาทางการจดัการอุตสาหกรรมภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกา และเรียบ
เรียงเป็นเอกสารตามรูปแบบท่ีหลกัสูตรก าหนด (วศิวกรรมอุตสาหการและระบบ)    
 Study and solve problems related to industrial management issues under supervision and instruction of 
advisor and pursue the formatted document; only students enlisted in Plan B are eligible to class enrollment 
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