สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (206xxx)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
206221 ความนาจะเปนและสถิติประยุกตสําหรับวิศวกร
3(3-0)
(Applied Probability and Statistics for Engineers)
พื้นฐาน : 417168
ความนาจะเปน คาคาดคะเนและการแจกแจงความนาจะเปนที่ใชทั่วไปการแจกแจงจากการสุม
ตัวอยางการอนุมานทางสถิติสําหรับปญหาการสุมตัวอยางหนึ่งและสองชุด การวิเคราะหการถดถอยการ
วิเคราะหความแปรปรวนและการประยุกตสถิติกับระบบอุตสาหกรรม
Probability, expectation and common probability distributions, sampling distributions, statistical
inference for one-and-two sample problems, regression analysis, analysis of variance and their
applications to industrial systems.
206222** คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรอุตสาหการ
3(3-0)
(Applied Mathematics for Industrial Engineers)
พื้นฐาน : 417267
การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลข อนุกรมฟูเรียรและผลการแปลงฟู
เรียรคําตอบในรูปแบบปดและเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธสามัญและสมการเชิงอนุพันธยอ ย
การวิเคราะหระบบเชิงเสนภายใตพารามิเตอรแบบสุม
Mathematical model building, numerical linear algebra, fourier series and transform, closed
form and numerical solutions for ordinary and partial differential equations, analysis of linear system
under random parameters.
206223** การออกแบบพารามิเตอร
3(3-0)
(Parameter Design)
พื้นฐาน : 206221
การออกแบบการทดลอง การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ การ
ทดลองแฟกทอเรียล การทดลองแฟกทอเรียลบางสวน
Design of experiment, analysis of variance, multiple linear regression analysis, factorial
experiment, fractional factorial experiment.

**

วิชาปรับปรุง

206251** เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0)
(Engineering Economy)
พื้นฐาน : 206221
การวิเคราะหผลเชิงเศรษฐศาสตรของการตัดสินใจ ทางวิศวกรรมภายใตความแนนอนและความ
ไมแนนอนวิธกี ารวัดคาเทียบเทาโดยการวิเคราะหการลงทุนรวมและการวิเคราะหการลงทุนเพิ่ม การ
ประยุกตการวิเคราะหทดแทน การวิเคราะหจุดคุมทุนและการวิเคราะหโครงการของภาครัฐบาลรวมทั้ง
ผลของภาษีเงินไดและผลของเงินเฟอ
Analysis of economic aspects for engineering decisions under certainty and uncertainty,
methodsof measurement of equivalent value based on total investment analysis and incremental
investment analysis, applications of replacement analysis, break-even analysis and government project
analysis including effects of income taxes and inflation.
206311 กระบวนการผลิต I
3(3-0)
(Manufacturing Processes I)
พื้นฐาน : 213211
พื้นฐานของกระบวนการผลิต การหลอ การขึ้นรูป การเชื่อม ผงโลหะวิทยา การขึ้นรูปโลหะดวย
วิธีรอนและเย็น การตัด กลึง ไส เจาะ กัด ขนาดและการทําผิวเรียบ การวัดและตรวจสอบความสัมพันธ
ของกระบวนการผลิตและวัสดุ และคาใชจายในการผลิต
Fundamental of manufacturing processes: foundry, forming, welding, powder metallurgy, hot and
cold forming, cutting, turning, shaping, drilling, milling, and dimension and surface finishing;
measurement and inspection; relationship of materials and manufacturing processes; and manufacturing
costs.
206312* การศึกษาอุตสาหกรรม
1(0-3)
(Industrial Study)
การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมและการรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาปญหา การวิเคราะห การ
เสนอแนะและจัดทํารายงานพรอมนําเสนอ
Industrial visits and data gathering for problem studies, analyses, suggestion and reporting with
presentations.
*
**

วิชาเปดใหม
วิชาปรับปรุง
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206321

การวิจยั การดําเนินงานสําหรับวิศวกร I
3(3-0)
(Operations Research for Engineers I)
พื้นฐาน : 206221
เทคนิคการแกปญหาเชิงกําหนด แบบจําลองทางคณิตศาสตร กําหนดการเชิงเสน และปญหาคู
ควบ แบบจําลองโครงขาย แบบจําลองพัสดุคงคลัง การแกไขปญหาทางอุตสาหกรรม ปญหาการ
ขนสงและการสงผาน ปญหาการมอบหมายงาน เทคนิคการแกปญหาปญหาที่ไมเปนปญหาเชิงกําหนด
การตัดสินใจภายใตความไมแนนอนและความเสี่ยง ทฤษฎีเกมส ทฤษฎีแถวคอย การใชแบบจําลอง
เพื่อการตัดสินใจ
Techniques for solving deterministic problems: mathematical modeling, linear programming
and dual problems, network models, inventory models, transportation and transshipment problems,
assignment problems; techniques for solving non-deterministic problems: decision making under
uncertainty and risk, games theory, queuing theory, simulation model for decision making.

206322 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0)
(Quality Control)
พื้นฐาน : 206221
แนวความคิดทางคุณภาพวิวัฒนาการของวิธกี ารควบคุมคุณภาพการวางแผนและควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพทางสถิติ แผนภูมคิ วบคุม สมรรถภาพของกระบวนการ การ
ตรวจสอบทางคุณภาพ การชักตัวอยาง และเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ วิศวกรรมความไวใจได
ในการผลิต การประกันคุณภาพ วิศวกรรมคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพที่เกีย่ วของ
Quality concepts, evolution of quality control methods, quality planning and control in
production process, statistical quality control, control charts, process capability, quality inspection,
sampling, and quality improvement tools, reliability engineering in manufacturing, quality assurance,
quality engineering, and related quality standards.
206323** การวิจยั การดําเนินงานสําหรับวิศวกร II
3(3-0)
(Operations Research for Engineers II)
พื้นฐาน : 206321
เทคนิคการแกปญหากําหนดการที่ไมเปนเชิงเสนกําหนดการเลขฐานสอง กําหนดการเลขจํานวน
เต็ม กําหนดการเรขาคณิต กําหนดการเชิงพลวัต เทคนิคการขยายและจํากัดเขต ปญหาการบริหาร
โครงการวิธีเสนทางวิกฤต ปญหาการเดินทางของพนักงานขายและบุรุษไปรษณียจนี เทคนิคการ
แกปญหาที่มีความนาจะเปน ลูกโซมารคอฟและแบบจําลอง
**
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Techniques for solving non-linear programming problems: binary programming, integer
programming, geometric programming, dynamic programming, branch and bound technique; project
management problem: critical path method, traveling salesman problem and chinese postman problem;
techniques for solving probabilistic problems: Markov chain and simulation model.
206341 การศึกษาการทํางานทางอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Work Study)
พื้นฐาน : 206221
หลักการของขั้นตอนการทํางานการวิเคราะหกระบวนการผลิตโดยแผนภูมิการผลิต แผนภูมกิ าร
ไหลแผนภูมิคน-เครื่องจักร การวิเคราะหการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค แผนภูมิไซโม หลักการปรับปรุง
งานและออกแบบการทํางานรวมทั้งการประยุกตหลักการของการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม การกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การสุมงาน หลักการศึกษาเวลา การศึกษาเวลาโดยตรงและฐานขอมูลเวลา
พื้นฐาน การหาคาเผื่อ การใชเวลามาตรฐานในการสรางระบบคาแรงจูงใจ
Principles of elements of works, analysis of production process by using of production process
chart, flow process, man-machine chart, micro motion study, SIMO chart, work improvement and job
design including applications of principles of motion economy, standardization of works operations,
work sampling, time study principles, direct time study and elemental time data, determination of
allowance factor and the use of standard time in establishing various production-based incentive
schemes.
206342** การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0)
(Production Planning and Control)
พื้นฐาน : 206321
ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตเทคนิคการพยากรณการจัดการวัสดุคงคลังการวิเคราะห
ตนทุนและกําไรเพื่อการตัดสินใจ การจัดลําดับและตารางการผลิต การควบคุมการผลิต เทคนิคสมัยใหม
ในการวางแผนและควบคุมการผลิต
Production planning and control system, forecasting techniques, inventory management, cost
and profitability analysis for decision making, production scheduling, production control, modern
technique in production planning and control.
206343** การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Plant Design)
พื้นฐาน : 206341
**

3(3-0)
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เทคนิคการออกแบบและการวางผังโรงงาน ที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะหผลิตภัณฑ ปจจัยและสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลตอผังใหม การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการพัฒนาและการนําเสนอผังโดยพิจารณาถึง
คนงาน อุปกรณ เครื่องจักร อุปกรณสนับสนุนการผลิต ระบบการเคลื่อนยายวัสดุ การเก็บตลอดจน
สภาพแวดลอม
Industrial plant design and layout techniques: plant location, product analysis, factors and
causes influencing new layout; data collection and analysis; developing and presentation of layout
considering employees, equipment, supporting system, material handling system, storage, and
environmental surrounding.
206361 คอมพิวเตอรประยุกตสําหรับวิศวกรอุตสาหการ
3(3-0)
(Computer Applications for Industrial Engineers)
พื้นฐาน : 206321
ปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจยั การดําเนินงาน การวิเคราะหและแกไขปญหา
ทั้งหมดหรือบางสวนโดยการประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอร สรุปเปนรายงานและนําเสนอ
Problems in industrial engineering and operational research, analysis and solving all or parts of
the problems by applications of computer programs available, presentation by oral and written reports.
206362* ระบบการผลิตอัตโนมัติ
4(3-3)
(Automatic Production System)
พื้นฐาน : 205201
โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องวัดความดัน อัตราการไหล อุณหภูมิ ระบบนิวแมติก และ
ระบบนิวแมติกไฟฟา ระบบไฮดรอลิกและระบบไฮดรอลิกไฟฟา การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะควบคุม
การทํางานของระบบนิวแมติกระบบนิวแมติกไฟฟา เครื่องจักรกลซีเอ็นซี
Structure and work principle of measuring instrument for pressure, fluid, and temperature.
Pneumatic and electrical pneumatic systems. Hydraulic and electrical hydraulic systems. Programming
of Programmable control logic for controlling electrical pneumatic and electrical hydraulic systems.
CNC machines.
206381

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3)
(Industrial Engineering Laboratory)
พื้นฐาน : 206221
ปฏิบัติการสําหรับการศึกษาการทํางาน ควบคุมคุณภาพ ทดลองเชิงสถิติ เครื่องมือวัดตางๆ ใน
อุตสาหกรรมใชเครื่องกลและขึ้นรูปพลาสติก และโลหะอื่น

* วิชาเปดใหม * วิชาปรับปรุง
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Laboratory on work study, quality control, statistical experiment, use of measuring equipment
in industry and mechanical machinery, plastic and other metal forming.
206401

วิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องตน
1(1-0)
(Introduction to Safety Engineering)
หลักการเบื้องตนของอุบัติเหตุความปลอดภัยและการจัดการดานความปลอดภัยเทคโนโลยีและความ
ปลอดภัยในทีท่ ํางานหลักและวิธกี ารในการปองกันอัคคีภยั ในอุตสาหกรรมกฎหมายเกีย่ วกับความปลอดภัย
ในโรงงาน และระบบการจัดการดานอาชีวอนามัย
Basic principles of accidents, safety and safety management, technology and safety in
workplaces, principles and methods for preventing fire accident in industries, safety laws in factories
and occupational health management system.

206411

เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Instrumentation and Measurement)
พื้นฐาน : 206221
หลักการเบื้องตนและวิธีการใชเครื่องมือชนิดแอนะล็อก และดิจทิ ัลที่ใชกับปญหาทางวิศวกรรม
อุตสาหการทฤษฎีการวัดเบือ้ งตนหลักการของตัวแปลงสัญญาณทางกลศาสตรและไฟฟาลักษณะและ
หลักการใชตวั ปรับแตงสัญญาณและเครื่องมือแสดงผล การวิเคราะหผลการทดลองวัดโดยใชวิธีการทาง
สถิติ
The characteristics and use of analog and digital instrumentation applicable to industrial
engineering problems, basic measurement theory, concepts of mechanical, electrical sensors,
transducers, signal conditioning and recording devices, analysis of experimental data using statistical
methods.

206412 วิศวกรรมเครื่องมือ
3(3-0)
(Tool Engineering)
พื้นฐาน : 206311
ทฤษฎีของการตัดโลหะ เครื่องมือการตัด สารหลอเย็น มาตรฐานการวัด มาตรวิทยา ความเทีย่ งตรง
ของการวัด อุปกรณนําแนวและอุปกรณจบั ยึด การออกแบบแมพิมพ
Theory of metal cutting, cutting tools, coolants, measurement standard, metrology, accuracy in
measurement, jig and fixture, punch and die design.
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206413 มลพิษทางอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Pollution)
พื้นฐาน : 206311
มลพิษทางอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศ น้าํ ทิ้ง ของเสียอันตรายและเสียงเนนหนักถึงแหลงทีม่ า
สาเหตุและผลวิธีการควบคุม การบําบัดและกําจัดโดยทั่วไประบบการจัดการสิ่งแวดลอม
การลดปริมาณของเสียหนาทีแ่ ละการลงโทษตามกฏหมายสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
Industrial pollution; air pollution, waste water, solid waste, hazardous waste and noise with
emphasis on sources, cause and effects, control, treatment and disposal methods, environmental
management system, waste minimization, duties and punishment according to Thailand’s
environmental laws.
206414 กระบวนการผลิต II
3(3-0)
(Manufacturing Processes II)
พื้นฐาน : 206311
การเลือกวัสดุ เครื่องจักรและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การวางแผนและควบคุมการ
ผลิต การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ การเลือกอุปกรณเสริมและระบบชวยการผลิต การควบคุม
เครื่องจักรดวยระบบตัวเลข การผลิตและควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ การใชคอมพิวเตอรเพื่อความ
คลองตัวของการผลิต
Selection of materials, machines and manufacturing processes, production planning and control,
quality control and measurement, selection of supporting equipment and systems, numerical control,
automation, computer aided for flexible manufacturing.
206421 การจําลอง
(Simulation)
พื้นฐาน : 206321

3(3-0)

การออกแบบการจําลองแบบเฟนสุม วิธีมอนติ-คารโล วิธีการสรางเลขสุม การทวนสอบการ
ทดลองแบบจําลอง และการใชคอมพิวเตอรแกปญหาทางการจําลองสถานการณ
Stochastic simulation, Monte Carlo techniques, random number generation techniques,
verification of simulation model, and computer application to simulation problems.
206422 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม
(Industrial Quality Assurance)
พื้นฐาน : 206322
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หลักการประกันคุณภาพความตองการและขอกําหนดของลูกคาและตลาดการพัฒนาและจัดการ
ผลิตภัณฑการหาแหลงตนทางและความสัมพันธกับผูสงมอบการประกันคุณภาพในกระบวนการผลิต
การบริการและความสัมพันธกับลูกคาความรับผิดชอบและการรับประกันผลิตภัณฑการคุมครอง
ผูบริโภค ตนทุนและระบบสารสนเทศคุณภาพ การตรวจประเมินคุณภาพ
Quality assurance principles, market and customer needs and requirements, product
development and management, sourcing and supplier relation, quality assurance in manufacturing
process, customer service and relations, product liability and warranty, consumer protection, quality
cost and information system, quality audit.
206423** การออกแบบแผนการทดลองสําหรับวิศวกร
3(3-0)
(Experimental Design for Engineers)
พื้นฐาน : 206223
เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ ความสัมพันธระหวางปจจัยในระบบงานอุตสาหกรรมและปญหา
การวิเคราะหทางสถิติและการออกแบบระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ตัวแบบคณิตศาสตรขั้นสูง
การวิเคราะหตัวแปรผิวสะทอน และวิธีการทากูชิ
Quality improvement techniques, relationship between factors in the industrial systems
and their problems, statistical analysis and design of control in industrial work, advanced
mathematical models, response surface methodology, and Taguchi method.
206424 วิศวกรรมคุณภาพ
3(3-0)
(Quality Engineering)
พื้นฐาน : 206322
แนวคิดทางวิศวกรรมคุณภาพการออกแบบและกําหนดลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑการออก
แบบและวางแผนกระบวนการการควบคุมกระบวนการเชิงวิศวกรรม การตรวจสอบและการวัด
เทคโนโลยีมาตรวิทยาและการเทียบมาตรฐาน การวิเคราะหระบบการวัด การปรับปรุงคุณภาพเชิง
วิศวกรรม การประยุกตใชคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมคุณภาพ
Quality engineering concepts, product design and specification, process design and planning,
engineering process control, inspection and gauging, metrology technologies and calibration,
measurement system analysis, engineering quality improvement, applications of computer in quality
engineering

**

วิชาปรับปรุง
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206431 การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Management)
การจัดองคการและการจัดการในอุตสาหกรรมแนวคิดและทฤษฎีของการจัดการการวิเคราะห
ปญหาและกระบวนการแกปญหา ทฤษฎีขององคกร ภาระหนาที่ของฝายจัดการ การควบคุมดูแลและ
การประเมินผลการทํางาน การวิเคราะหปจจัยจูงใจในการทํางาน ภาวะผูนํา จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของวิศวกร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธในการทํางาน
Industrial organization and management concepts and theories of management, problem analysis
and problem solving process, organizational theories, function of management, controlling and
performance evaluation, motivational tools, leadership, ethics and responsibility of engineers, behavior
modification and interpersonal skills.
206432

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับวิศวกร
3(3-0)
(Management Information System for Engineers)
พื้นฐาน : 206361
บทบาทของระบบขอมูลในการจัดการและกระบวนการตัดสินใจ การพัฒนาของระบบขอมูลจาก
การวางแผนและการออกแบบโดยละเอียด ทฤษฎีของระบบขอมูล คุณคาของขอมูลตัวอยางและการ
ประยุกต การใชระบบขอมูลและผลที่มีตอการปฏิบัติการขององคการ
The role of the information system in the management and decision making process, detailed
development of management information systems through planning, design and implementation,
introduction to information theory, the value of information, the information system and changes in the
organization, examples and applications.

206441* การวิเคราะหความเสี่ยงทางวิศวกรรม
3(3-0)
(Engineering Risk Analysis)
พื้นฐาน : 206221 และ 206251
การจัดการความเสี่ยงทางวิศวกรรม ชนิดและการแบงประเภทของความเสี่ยงจากปจจัยทั้ง
ภายนอกและภายใน เครื่องมือและเทคนิคสําหรับการวิเคราะหระบบ ระบบการควบคุมภายในเพื่อลด
และปองกันความผิดพลาดจากระบบที่ถูกออกแบบ
Engineering risk management, types and classifical of risk from both internal and external
factors, tools and techniques for system analysis, internal control system reduce and prevent error of
designed system.

*

วิชาเปดใหม
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206442* การจัดการพลังงาน
3(3-0)
(Energy Management)
พื้นฐาน : 206341
การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานของ
ระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ ระบบพลังงานความรอน ระบบเครือ่ งอัดอากาศ และระบบไฟฟา
แผนภูมิสมดุลวัตถุดิบและผลิตภัณฑ เทคนิคสําหรับการอนุรักษพลังงาน การประยุกตวิศวกรรมคุณคา
ในการอนุรักษพลังงาน
Energy conservation in industrial plants; audit and analysis of energy consumptions of lighting,
air-conditioned, heat energy, air compression, and electrical systems; materials and products balance
chart; techniques for energy conservation; value engineering applications in energy conservation.
206443 การยศาสตร
3(3-0)
(Ergonomics)
พื้นฐาน : 206341
แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑและการบริการ การออกแบบกระบวนการ การปองกันบาดเจ็บ
การออกแบบสถานที่ทํางาน หลักการของสรีระ ระบบสัมผัส กายภาพและจิตวิทยาของมนุษยเนน
ผูบริโภค และพนักงานขององคกรทั้งระดับปฏิบัติการและบริหาร
Concepts of products and services designs, process design, injury prevention and workplace
design; principles of anthropometry, human sensory, physiology and psychology of human being
emphasis on customers and blue-and white-collar workers in organizations.
206444

การพยากรณทางอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Forecasting)
พื้นฐาน : 206221
หลักการวิเคราะหและพยากรณแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมโดยพิจารณาจาก
หลักวิธีเชิงปริมาณทางสถิติและการพัฒนาโครงงานทางดานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาและแบบจําลอง
ทางการพยากรณ
General approaches to forecasting and analysis of industrial trends, quantitative and statistical
methods, industrial projects development, case study and forecasting simulation.

*

วิชาเปดใหม
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206445

การควบคุมสินคาคงคลัง
3(3-0)
(Inventory Control)
พื้นฐาน : 206321
การศึกษาระดับสินคาคงคลัง การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบสินคาคงคลังเพื่อ
ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทานตางๆ แบบจําลองพลวัตการพยากรณความ
ตองการ ลีดไทมและผลที่มีตอแบบจําลองที่สรางขึ้น
Study of inventory systems: deterministic and probabilistic models, fixed versus variable reorder
interval, dynamic and multistage models, statistical forecasting of demands and lead times, effects on
the inventory models.

206446

วิศวกรรมคุณคา
3(3-0)
(Value Engineering)
พื้นฐาน : 206311
วิธีการของวิศวกรรมคุณคาการประยุกตวิธีของวิศวกรรมคุณคาในการวิเคราะหผลิตภัณฑ
ออกแบบผลิตภัณฑและกรรมวิธีการผลิตตลอดจนการจัดซื้อวัตถุดิบเพือ่ ลดตนทุนการผลิตโดยไมทําให
คุณคาของผลิตภัณฑลดลง มีการนําเสนอกรณีศึกษาและทดลองกับปญหาที่เกิดขึน้ จริง
Introduction to value engineering methodology, applications of value engineering methodology
to product analysis, product design and manufacturing processes, study of material costs in order to
achieve cost improvement without loss of product value, case studies and problems discussion.

206447 การวัดและการบริหารผลิตภาพ
3(3-0)
(Productivity Measurement and Management)
พื้นฐาน : 206341
แนวคิดเครื่องมือและเทคนิคในการวัดผลิตภาพในระดับองคกรฝายและบุคลากร ดัชนีคาชี้วดั การจัด
กลุมดานสารสนเทศและการรายงาน การวิเคราะหขอมูลเพือ่ การตัดสินใจและการปรับปรุง นําการวัดผลิต
ภาพเขาเปนสวนหนึ่งของการวัดผลการทํางาน การเชื่อมโยงผลิตภาพกับความสามารถในการทํากําไร
คุณภาพ คุณภาพชีวิตในการทํางาน นวัตกรรม ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
Concepts, tools, and techniques for productivity measurement at the organizational, functional
and individual levels; measure index, information grouping and reporting, information analysis for
decisions and improvement. Integrating productivity with performance measurement: profitability,
quality, quality of work life, innovation, effectiveness, and efficiency.
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206448

การควบคุมการผลิตระดับโรงงาน
(Shop Floor Control)
พื้นฐาน : 206341

3(3-0)

แนวคิดการควบคุมการผลิตยุคใหมระบบการควบคุมการผลิตระดับโรงงานเทคนิคและ
กระบวนการในการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยเนนหลักดานการจัดตารางการดําเนินงานดานการ
ผลิต
Concepts of modern production control, production control system, techniques and process of
production planning and control with emphasis on manufacturing scheduling.
206451 กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3(3-0)
(Industrial and Commercial Laws)
ความสัมพันธระหวางกฎหมายและธุรกิจ กฎหมายที่เกีย่ วของกับการประกอบอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมซึ่งครอบคลุมกฎหมายโรงงาน กฎหมายวัตถุอันตราย กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
สิ่งแวดลอม กฎหมายเกีย่ วกับการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมาย เกีย่ วกับการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
The relationship between laws and business, the laws relating to industrial and commercial
operation: factory laws, hazard-material laws, labor laws, environmental laws, laws of production and
industrial product standards, and laws relating to engineering profession.
206452 การวิเคราะหตน ทุนทางอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Cost Analysis)
พื้นฐาน : 206251
แนวคิดพื้นฐานดานการบัญชีทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงินและการบัญชีตนทุน แนวคิด
เกี่ยวกับตนทุนประเภทตางๆ การคิดตนทุนแบบดั้งเดิมและแบบตามกิจกรรม การวางแผนตนทุน การ
ประมาณตนทุน การวิเคราะหตนทุน ปริมาณและกําไร การจัดทํางบประมาณแมบท และการจัด
งบประมาณ ระบบตนทุน ตนทุนงานสั่งทํา ตนทุนกระบวนการและการจัดสรรตนทุน การควบคุมการ
ดําเนินงานโดยการจัดทํางบประมาณแบบยืดหยุนและตนทุนมาตรฐาน
Basic concepts of financial accounting; financial analysis and cost accounting; cost concepts:
traditional costing and activity – based costing; cost planning: cost estimation, cost-volume-profit
analysis, master budgeting, and capital budgeting; cost system: job costing, process costing, and
cost allocation; operational control by flexible budgeting and standard costing.
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206453

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Project Feasibility Study)
พื้นฐาน : 206251
ศึกษาวิเคราะหและประเมินผลปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับความเปนไปไดของโครงการอุตสาหกรรม
ในดานการตลาด เทคนิค การบริหาร การเงิน เศรษฐศาสตร ผลกระทบของโครงการและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ โดยจะเปนการวิเคราะหและประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
Basic knowledge for preparation, analysis and appraisal of industrial projects feasibility study in
various aspects in marketing, techniques, management, financing, economic, impacts and other related
aspects with emphasis on quantitative and qualitative approaches.

206461 วิศวกรรมระบบ
3(3-0)
(System Engineering)
พื้นฐาน : 206221
การประยุกตวงจรชีวิตหรือวิศวกรรมควบขนาน สําหรับการออกแบบระบบสําหรับผลิตภัณฑ การ
บริการและระบบการจัดการกระบวนการการออกแบบความตองการในการดําเนินการ นโยบายการซอม
บํารุงและสนับสนุนการออกแบบระบบใหมีความไวใจได ความสามารถในการซอมบํารุง การสนับสนุน
ลอจิสติกส ปจจัยมนุษยความเปนไปไดในทางเศรษฐศาสตรความสามารถในการผลิตการกําจัดการ
จัดการเพื่อการออกแบบโดยคํานึงถึงความเสี่ยงและลูกโซผูสงมอบและผูบริโภค
Applications of life-cycle or concurrent engineering for system design for products, services, and
management-based systems, a design process, operational requirements, maintenance and support
policies, design for system reliability, maintainability, logistic support, human factors, economic
feasibility, produce-ability, and retirement, design management issues risk, and supply and consumer
chain.
206462 การออกแบบและจัดการระบบลอจิสติกส
3(3-0)
(Logistics System Design and Management)
พื้นฐาน : 206321
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การวิเคราะหการไหลเชิงกายภาพและไมเชิงกายภาพสําหรับลูกโซผูสงมอบ ผูผลิต-ลูกคา และ
สําหรับหนวยงานในองคกรการผลิตการเขาใจวงจรชีวิตของระบบ บทบาทและความสําคัญของ
ลอจิสติกส การออกแบบและการวางแผนสําหรับการทําใหเกิดผลความสามารถในการวิเคราะหปญ
 หา
ลอจิสติกสเพื่อการตัดสินใจในเชิงแกไขและปองกัน
Analysis of the physical and non-physical flows for the supplier - producer - customer chain and for
the functional units in a producer organization, understanding of system life-cycle, roles and importance
of logistics, design and planning for implementing a logistic, ability to analyze logistic problems for
corrective and preventive decision making.
206471 วิศวกรรมการซอมบํารุง
3(3-0)
(Maintenance Engineering)
พื้นฐาน : 206221
แนวความคิดในงานซอมบํารุงสถิติการชํารุดขัดของและการวิเคราะหสาเหตุระบบซอมบํารุงปองกัน
การวางแผนและควบคุมกิจกรรมซอมบํารุง การควบคุมอะไหล ทรัพยากรบุคคลในงานซอมบํารุง การ
วัดผลงานซอมบํารุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง
Maintenance concepts, failure statistics and causes analysis, preventive maintenance system, planning
and control of maintenance activities, spare parts controls, human resources for maintenance works,
maintenance performance measurement and system appraisal for improvement.
206472** ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Safety)
พื้นฐาน : 206311 หรือ 213215
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การปองกันอุบัติเหตุ ความสัมพันธระหวางการ
ออกแบบเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิต การวิเคราะหความเสี่ยง หลักการการควบคุม
สภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรมระบบการจัดการดานความความปลอดภัยจิตวิทยาอุตสาหกรรมและเทคนิค
การปฐมพยาบาล
Industrial safety laws, accident prevention techniques, relationship of safety designs to production
efficiency, risk analysis, principles of industrial environmental control, safety management system and
industrial psychology and first aid techniques.
206495* การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
(Industrial Engineering Project Preparation)
*

วิชาเปดใหม

**

1(0-3)

วิชาปรับปรุง
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การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงานความกาวหนา
Preparation of project proposal, literature review, and progress report.
206496

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1-3
(Selected Topics in Industrial Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาตรีหัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in industrial engineering at the bachelor’s degree level. Topics are subject to
change each semester.

206497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in industrial engineering at the bachelor’s
degree level.

206498

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมอุตสาหการระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in industrial engineering at the bachelor’s degree level and compile in written
reports.

206499

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
(Industrial Engineering Project)
โครงงานที่นาสนใจในแขนงตางๆ ของวิศวกรรมอุตสาหการ
Projects of practical interest in various fields of industrial engineering.
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