ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ความเป็ นมาและวัตถุประสงค์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนื อ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ
ที่ 7 โดยได้เริ่ มรั บนักศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร4 ปี เป็ นครั้ งแรก ในภาคการศึ กษา
ที่ 1 ปี การศึ กษา 2536
การจัดการศึ กษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มี วตั ถุประสงค์ที่จะผลิต
บัณฑิ ตให้มีความรู้ ความสามารถทั้งทางทฤษฎี และปฏิ บัติ สามารถประยุกต์วิชาการเข้ากับ
ปั ญหาจริ ง สามารถทาการศึ กษาค้นคว้าและวิจัย สามารถใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
และเครื่ องจักรที่ ทันสมัยเพื่อแก้ปัญหาในด้านการผลิต รวมทั้งสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อใช้ในงาน ที่ เกี่ยวข้องและมี ความซื่ อสัตย์สุจริ ตในวิชาชีพ
หลักสู ตร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเปิ ดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ดังต่อไปนี้
 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เป็ นหลักสูตร 4 ปี เรี ยนเต็มเวลา รั บนักศึ กษาที่ สาเร็ จการศึ กษาระดับ ป.ว.ช. หรื อ ม.6 โดย
จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามระเบี ยบของสถาบันฯหรื อการสอบคัดเลือกโดยทบวง
มหาวิทยาลัย หลักสูตรฉบับนี้ เป็ นหลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2545 มี จานวนหน่วยกิตรวม 142
หน่วยกิต


หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(สหกิจศึ กษา , วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เป็ นหลักสูตร 5 ปี เรี ยนเต็มเวลา รั บนักศึ กษาที่ สาเร็ จการศึ กษาระดับ ป.ว.ช. หรื อ ม.6 โดย
จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามระเบี ยบของสถาบันฯหรื อการสอบคัดเลือกโดยทบวง
มหาวิทยาลัย หลักสูตรฉบับนี้ เป็ นหลักสูตร พ.ศ. 2547 มี จานวนหน่วยกิตรวม 163 หน่วยกิต
 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เป็ นหลักสูตร 2 ปี เรี ยนเต็มเวลา รั บนักศึ กษาที่ สาเร็ จปริ ญญาวศ.บ. ทุ กสาขา หรื อเที ยบเท่าที่
มี ผลการเรี ยนดี และจะต้องผ่าน การสอบคัดเลือกโดยบัณฑิ ตวิทยาลัย วิชาที่ สอบ คัดเลือก
ได้แก่ ภาษาอังกฤษการควบคุมคุณภาพ สถิติวิศวกรรม การศึ กษางาน การวิจัยดาเนิ นงานและ
เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม หลักสูตรฉบับนี้ เป็ นหลักสูตร พ.ศ. 2545 มี จานวนหน่วยกิตรวม 37
หน่วยกิต แบ่งออกเป็ นรายวิชา 25 หน่วยกิต และวิทยานิ พนธ์ 12 หน่วยกิต

หลักสูตรตามแผนการเรี ยนแบบ 2 (1) อาจเป็ นนักศึ กษาระดับปริ ญญาโทของภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนื อที่ มีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย 18 หน่วยกิต และมี คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.50
ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าศึ กษาในหลักสูตรตามแผนการเรี ยนแบบต่าง ๆ ของผูเ้ ข้าศึ กษา ต้อง
ได้รับการเห็นชอบจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการก่อน
2. สาหรั บผูเ้ ข้าศึ กษาที่ สาเร็ จปริ ญญาโท
2.1 ผูเ้ ข้าศึ กษาในหลักสูตรตามแผนการเรี ยนแบบ 1(2) ต้องสาเร็ จปริ ญญาโท
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรื อเที ยบเท่าโดยมี คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า
3.75 และมี ผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติมาแล้วอย่างน้อย 1 เรื่ อง ผูเ้ ข้า
ศึ กษาในหลักสูตร ตามแผนการเรี ยนแบบ 2 (2) ต้องสาเร็ จปริ ญญาโททางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ที่มีการทาวิทยานิ พนธ์ หรื อเที ยบเท่า โดยมี ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.25 ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าศึ กษา ในหลักสูตรตามแผนการเรี ยนต่าง ๆ
ของผูเ้ ข้าศึ กษาต้องได้รับการเห็นชอบจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ห้ องปฎิบัติการ
ภาควิชามี ห้องปฏิ บัติการต่างๆ ดังต่อไปนี้
o ห้องปฏิ บัติการคอมพิวเตอร์
o ห้องปฏิ บัติการการยศาสตร์ (Ergonomics)
o ห้องปฏิ บัติการออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ
โดยห้องปฏิ บัติการต่าง ๆ จะให้บริ การด้านข้อมูลและอุปกรณ์สาหรั บการเรี ยน
การสอนและเพื่อการทาวิจัย
การให้ บริ การด้ านวิชาการแก่ สังคม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมี ความมุ ่งมั่นที่ จะให้ความร่ วมมื อกับหน่วยงาน
อื่นๆ ทั้งทางภาครั ฐและเอกชนในอันที่ จะนาไปสู่การแก้ปัญหาใดๆ ก็ตาม ในอุตสาหกรรมที่
ภาควิชาฯ มี ความเชี่ยวชาญ เช่น ระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ วิศวกรรมความปลอดภัย
การยศาสตร์ (Ergonomics), Logistics and Supply Chain, เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม, การศึ กษา
งาน (Work Study) และการตัดสิ นใจในการลงทุ น (Investment Decision Making) เป็ นต้น
รวมทั้งกิจกรรมที่ จะสามารถร่ วมมื อกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น การจัดหลักสูตรฝึ กอบรม
การศึ กษาปรั บปรุ งระบบงานการวิจัย และการให้คาปรึ กษาต่าง ๆ เป็ นต้น



หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(โครงการสาหรั บผู้บริ ห าร)
เป็ นหลักสูตร 2 ปี เรี ยนเฉพาะวันเสาร์ เต็มวันและวันอาทิ ตย์ครึ่ งวัน รั บผูท้ ี่ สาเร็ จ ปริ ญญาตรี
วศ.บ. ทุ กสาขาหรื อเที ยบเท่า และมี ตาแหน่งระดับผูบ้ ริ หารในหน่วยงานเอกชนรั ฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานรั ฐบาลและดารงตาแหน่งนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปี และผ่านการประเมิ นโดย
บัณฑิ ตวิทยาลัยเพื่อเข้าศึ กษาในหลักสูตรนี้ ตลอดหลักสูตรมี37 หน่วยกิตประกอบ ด้วย
รายวิชา 31 หน่วยกิต และวิชาปั ญหาพิเศษ 6 หน่วยกิต ผูท้ ี่ จะศึ กษาในหลักสูตรนี้ จะต้อง
ชาระเงิ นอุดหนุ นการศึ กษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึ กษาละ 65,000 บาท และเก็บไม่เกิน
4 ภาคการศึ กษาตามหลักสูตร
 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
เป็ นหลักสูตร 2 ปี เรี ยนเต็มเวลา รั บนักศึ กษาที่ สาเร็ จปริ ญญา วศ.บ. ทุ กสาขา จะรั บ
นักศึ กษาปี แรก ในปี พ.ศ. 2547
 หลักสู ตรปรั ชญาดุษฏี บัณฑิต(ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. สาหรั บผูเ้ ข้าศึ กษาที่ สาเร็ จปริ ญญาตรี
1.1 ผูเ้ ข้าศึ กษาหลักสูตรตามแผนการเรี ยนแบบ 1 (1) และแบบ 2 (1) ต้อง
สาเร็ จปริ ญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรื อเที ยบเท่าโดยมี ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.50 หรื อได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง โดยผูเ้ ข้าศึ กษาใน

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่ อ กรุ งเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 1-2913-2500 ต่อ 8134
โทรสาร : 0-2587-4842 , 0-2912-2012
E-mail : ie@kmitnb.ac.th

