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หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Management Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการ)
: ปร.ด. (วิศวกรรมการจัดการ)
: Doctor of Philosophy (Management Engineering)
: Ph.D. (Management Engineering)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
การศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
การศึกษาแบบ 1.2 และ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
• หลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552
• หลักสูตร 3 ปี ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
: นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
: ไม่มี
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
: ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กําหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550
6.3 คณะกรรมการ ของมหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
• คณะกรรมการวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่….1/2555......
เมื่อวันที่.....21.....เดือน.......กุมภาพันธ์.........พ.ศ. ......2555.....
• สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่………2/2555...........
เมื่อวันที่......6......เดือน........มีนาคม.........พ.ศ. .........2555......
• สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่……169(3)/2555......
เมื่อวันที่....25....เดือน..........มีนาคม..........พ.ศ. ......2555.....
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถทํางานด้านการจัดการและการออกแบบ
และควบคุมระบบการจัดการในองค์กรธุรกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจ ในทุกระดับเช่น วิศวกรอุต
สาหการ วิศวกรรมการผลิต ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในองค์กร ที่ปรึกษาในการ
แก้ปัญหาการจัดการ รวมถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
การจัดการ เช่น นักวิจัยในมหาวิทยาลัย องค์กร หรือ หน่วยงานต่างๆ
9. ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล/
เลขประจําตัวประชาชน
นายภูพงษ์ พงษ์เจริญ
3 6599 0016 x-xx-x

ตําแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์ วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

Manufacturing Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

University of Newcastle upon Tyne

2

นายอภิชัย ฤตวิรุฬห์
3-5499-0017 x-xx-x

ผู้ช่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์ M.Eng
วศ.บ.

Industrial Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

Clemson University
Clemson University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

นายขวัญนิธิ คําเมือง
3-4199-0043x-xx-x

Manufacturing Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

The University of Melbourne
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่
1

อาจารย์

Ph.D.
M.Eng
วศ.บ.

Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่กับ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ ก ล่ า วถึ ง การพั ฒ นาและ
ความก้ า วหน้ า ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ค วามสํ า คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการ
ผลิต ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจําเป็นต้อง
เตรียมพร้อมผลิตนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมการจัดการที่มีคุณภาพและความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่
มี ค วามสามารถในการจั ด การอุ ต สาหกรรมได้ สามารถพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ หรือการพั ฒนาทางสัง คมและวัฒ นธรรมที่จําเป็ นในการวางแผนหลั กสูตร ได้
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกําลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นใน
การขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์
พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการนําเทคโนโลยี
การผลิตและเทคนิคการจัดการใหม่ๆ มาช่วยสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและนํามา
สร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านจะเป็นภัย
คุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์อย่างเสรีที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทน
สูงกว่า จึงจําเป็นต้องให้ความรู้ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้อง การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมการ
ผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม เป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนในการพัฒนาด้านต่างๆ
ด้ ว ยความรอบคอบและเป็ น ไปตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอน สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของสั ง คมไทยรวมทั้ ง การ
เสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดําเนินชีวิตด้วยความเพียร
พร้อมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกในปั จ จุ บั น จํ า เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รในเชิ ง รุ ก ที่ มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ โดยมีการผลิตบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงทางด้านวิศวกรรมการจัดการและเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ต้องพัฒนา
หลักสูตรให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการ
จัดการไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจหรือวิชาชีพด้านวิศวกรรมการ
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จัดการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และการผลิต
บัณฑิตที่พร้อมทั้งวิชาการและคุณธรรมตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจหลักที่สําคัญของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือการพัฒนาไปสู่สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากลโดยมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้ กับประชากรใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย กําแพงเพชร
เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี โดยการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งกลุ่ม
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติ
การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการมีความเกี่ยวข้องกับการ
ผลิตบัณฑิตและการวิจัยซึ่งเป็นสองใน 4 พันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมุ่งเน้นการจัดการ
เรียนการสอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรในภูมิภาคและในประเทศและเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องอันเป็น
ปัจจัยสําคัญสําหรับการชักนําให้เกิดความเจริญและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มีความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงานหรือทุนวัตถุดิบ ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัย
นเรศวรให้ความสําคัญสูงขึ้นกับการวิจัยพื้นฐานควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์โดยมุ่งให้การพัฒนาการ
วิจัยพื้นฐานในสาขาต่างๆ เป็นฐานนําไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิผลและสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านความรู้ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงใน
ระยะยาว
13. ความสัมพันธ์(ถ้ามี)กับหลักสูตรอืน่ ทีเ่ ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน(เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน่ )
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชา
อื่น
ไม่มี
13.2 การบริหารจัดการ
ไม่มี

มคอ 2

มคอ 2
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การจัดการอุตสาหกรรมที่ดีของประเทศ และการจัดการเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน จําเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถชั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการ พร้อมทั้งสามารถผสมผสานปรัชญา แนวคิด และเทคนิควิทยาการ สร้างองค์ความรู้ ชี้นํา
สังคมได้ มีความสามารถทางวิชาการ พร้อมด้วยจริยธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้ง
ในระดับประเทศ และระดับสากล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1.
มีความใฝ่ รู้ คิด วิ เคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม่ในด้านวิศวกรรมการจัดการที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์
2.
เป็นผู้นําทางวิชาการ นําความรู้ทางด้านวิศวกรรมการจัดการ เพื่อสร้างองค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
3.
เป็นผู้มีความเพียบพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และสํานึกในจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการชี้นําสังคมไทย
2. แผนพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มีแผนในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่กําหนดโดย ศธ. และในการดําเนินการจะมีความสอดคล้องกับ
กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมีแผนการพัฒนา กล
ยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่สําคัญดังนี้

แผนพัฒนา

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การ
วิจัย รวมถึงปัจจัยที่
สนับสนุนระบบการ
เรียนการสอนและ
การวิจัย

1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นต่อการผลิต
ดุษฎีบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพ โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
1.) ห้องเรียน ที่มีโสตทัศนูปกรณ์ที่ครบถ้วน
สะอาด มีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผู้เรียน
และสอดคล้องกับการเรียนการสอนในระดับ
ดุษฎีบัณฑิต
2.) ห้องสมุด ที่มีหนังสือ และเอกสารทาง
วิศวกรรมครบทุกสาขาวิชา และมีระบบ
สารสนเทศเพือ่ การวิจัย
3.) ห้องปฏิบัติการ ที่มีเครือ่ งมือและ
อุปกรณ์รองรับงานวิจัยระดับสูง
4.) พื้นที่ทํางานที่เอื้ออํานวยต่อการทําวิจัย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.1 ร้อยละของจํานวนห้องเรียนที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามกลยุทธ์ที่ 1(1)
1.2 สัดส่วนงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ห้องสมุด
1.3 สัดส่วนงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณ์รองรับงานวิจัย
ระดับสูง
1.4 จํานวนห้องทํางานนิสิตที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ข้อ ที่ 1(4)

มคอ 2

6

แผนพัฒนา

2. ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในงานด้าน
วิศวกรรมการจัดการ
และมีมาตรฐานไม่ต่ํา
กว่าที่ สกอ. กําหนด

3. พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้และ
ประสบการณ์
เพียงพอเพื่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การสอนและการวิจัย

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

2. พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสูค่ ุณภาพโดยมุ่งผลที่ดุษฎีบัณฑิตที่
มีความสามารถในการพัฒนาทักษะด้าน
งานวิจัย
1.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ดุษฎีบัณฑิต
1.1 ร้อยละของบทความทางวิชาการที่มี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสาร การตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
และ/หรือในทีป่ ระชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยกําหนด
1.2 มีวารสารวิศวกรรมรองรับการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
2.) สนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษใน
1.3 ดุษฎีบัณฑิตมีความสามารถทางด้าน
การศึกษาและวิจัย
ภาษาอังกฤษเทียบเท่าตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
3.) มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
1.4 เอกสารการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาบรรยาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.) ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
1.1 มีเอกสารแสดงหลักสูตรตาม มคอ.
เทคโนโลยี ความต้องการของ
ครบถ้วน
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ
ทางด้านวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยและได้มาตรฐาน
2.) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ
3.) เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
4.) ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายและความ 1.2 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ร่วมมือในด้านการวิจัย กับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในภาคเอกชน และภาครัฐ
1.1 จํานวนของบทความทางวิชาการที่มี
1.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
การตีพิมพ์เผยแพร่
ร่วมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
1.2 มีการจัดโครงการแก่บุคลากรด้าน
2.) จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย เพิ่มทักษะและ วิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
ประสบการณ์แก่บุคลากรด้านวิชาการ
สอน การวิจัย เพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์
3.) มีการประเมินผลการเรียนการสอน
1.3 รายงานผลการประเมินการเรียน
เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่มี
การสอน
ประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจั ด การเรี ย นการสอนภาคฤดู ร้ อ นในแต่ ล ะรายวิ ช า ให้ ขึ้ น อยู่ กั บ การพิ จ ารณาอง
คณะกรรมการประจําหลักสูตร โดยการจัดการเรียนการสอนต้องเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วันและเวลาราชการปกติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 หลักสูตรแบบ 1.1
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จั ด การหรื อ สาขาที่ ใ กล้ เ คี ย ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร และเคยมี
ประสบการณ์ในการทํางานวิจัย โดยมีส่วนร่วมหลักในผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพซึ่งได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
2.2.2 หลักสูตรแบบ 1.2
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการหรือสาขาที่ใกล้เคียงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยเป็นผู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ ย รวมสะสมในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไ ม่ ต่ํ า กว่ า 3.25 หรื อ ได้ รั บ เกี ย รติ นิ ย ม และเคยมี
ประสบการณ์ในการทํางานวิจัย โดยมีส่วนร่วมหลักในผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพซึ่งได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
2.2.3 หลักสูตรแบบ 2.1
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาที่ใกล้เคียงโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.4 หลักสูตรแบบ 2.2
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาที่ใกล้เคียงโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยเป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมในระดับปริญญา
ตรีไม่ต่ํากว่า 3.25 หรือได้รับเกียรตินิยม
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตแรกเข้าส่วนใหญ่มีปัญหาหรืออุปสรรคในด้านการวิจัยและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการศึกษาหาความรู้ทฤษฎีที่เกิดใหม่ในสังคมโลก

มคอ 2
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.2
จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา 301504 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของบัณฑิตศึกษาและมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการวิจัย เช่น การเขียนโครงร่างการ
วิจัย/ จริยธรรมในการวิจัย เป็นต้น สําหรับภาษาอังกฤษนั้น ในบางรายวิชา จัดให้มีสื่อการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ให้ศึกษาค้นคว้าบทความภาษาอังกฤษและนําเสนอ รวมถึงให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจาก
สถาบันภาษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าและจํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาตามแบบ 1.1 มีดังนี้
จํานวนนิสิต

2555

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2
2
-

จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2556
2557
2558
2
2
4
-

2
2
2
6
2

2
2
2
6
2

2559
2
2
2
6
2

2.5.2 จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าและจํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาตามแบบ 1.2 มีดังนี้
จํานวนนิสิต

2555

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2
2
-

จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2556
2557
2558
2
2
4
-

2
2
2
6
-

2
2
2
2
8
2

2559
2
2
2
2
8
2

2.5.3 จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าและจํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาตามแบบ 2.1 มีดังนี้
จํานวนนิสิต

2555

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

5
5
-

จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2556
2557
2558
5
5
10
-

5
5
5
15
5

5
5
5
15
5

2559
5
5
5
15
5
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2.5.4 จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าและจํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาตามแบบ 2.2 มีดังนี้
จํานวนนิสิต

2555

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

5
5
-

จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2556
2557
2558
5
5
10
-

5
5
5
15
-

5
5
5
5
20
5

2559
5
5
5
5
20
5

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณร่วมกันทั้งในส่วนของงบประมาณจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และงบประมาณแผ่นดิน (ไม่นําค่าสิ่งก่อสร้างมาคํานวณ)
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2555
2556
2557
2558
2559
1. งบประมาณรายได้
840,000 1,680,000 2,520,000 2,940,000 2,940,000
รวมรายรับ
840,000 1,680,000 2,520,000 2,940,000 2,940,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2. หมวดเงินอุดหนุน
รวม
จํานวนนิสิต
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต

2555
2556
672,000 1,344,000
168,000 336,000
840,000 1,680,000
14
28
60,000
60,000

ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2,016,000 2,352,000 2,352,000
504,000 588,000 588,000
2,520,000 2,940,000 2,940,000
42
49
49
60,000
60,000
60,000

2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรและประกาศมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 จํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
แบบ 1.2 จํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
แบบ 2.1 จํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
แบบ 2.2 จํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

48
72
48
72

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1. งานรายวิชา (Course work)
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
2. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
3. รายวิชาบังคับ(ไม่นับหน่วยกิต)
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แบบ
1.1
48
48

เกณฑ์ ศธ. 2548
แบบ แบบ แบบ
1.2 2.1 2.2
12
24
72
36
48
72
48
72

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แบบ แบบ แบบ แบบ
1.1 1.2 2.1 2.2
12
24
3
12
9
12
48
72
36
48
4
7
4
7
48
72
48
72

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการมีรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้
กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1
วิทยานิพนธ์ (Dissertation)
จํานวน
48 หน่วยกิต
301691 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 1.1
301692 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 1.1
301693 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 1.1
301694 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 1.1
301695 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation V, Type 1.1
301696 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation VI, Type 1.1
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รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
301681 สัมมนา 1
Seminar I
301682 สัมมนา 2
Seminar II
301683 สัมมนา 3
Seminar III
301684 สัมมนา 4
Seminar IV
กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.2
วิทยานิพนธ์ (Dissertation)
301791 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2
Dissertation I, Type 1.2
301792 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2
Dissertation II, Type 1.2
301793 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2
Dissertation III, Type 1.2
301794 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2
Dissertation IV, Type 1.2
301795 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2
Dissertation V, Type 1.2
301796 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2
Dissertation VI, Type 1.2
301797 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2
Dissertation VII, Type 1.2
301798 วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2
Dissertation VIII, Type 1.2

จํานวน

4

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จํานวน

72

หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
จํานวน
7
หน่วยกิต
301504 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
301681 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
301682 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
301683 สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar III
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301684

สัมมนา 4
Seminar IV

1(0-2-1)

กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1
1. งานรายวิชา
จํานวนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ
จํานวนไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
301600 เทคนิคการแก้ปัญหาขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมการจัดการ
3(3-0-6)
Advance problem solving techniques for Management
Engineering
1.2 วิชาเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
301611 วิศวกรรมคุณภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Quality Engineering
301612 วิศวกรรมระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Engineering
301621 กระบวนการเชิงเฟ้นสุ่มเชิงวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Stochastic Processes
301622 กระบวนการหาค่าเหมาะสมที่สุดขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Optimization Processes
301623 การสร้างและการวิเคราะห์ตัวแบบการจําลองขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Simulation Modeling and Analysis
301624 การแก้ปัญหาด้วยวิธีฮิวริสติกขั้นสูง
3(3-0-6)
Problem Solving using Advanced Heuristic Approaches
301631 การวางแผนและควบคุมการผลิตขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Production Planning and Control
301632 ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
3(2-2-5)
Modern Production and Industrial Systems
301641 กระบวนการและเทคโนโลยีระบบการผลิตขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Manufacturing Processes and Technologies
301642 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Product Design and Development
301697 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการขั้นสูง
3(2-2-5)
Selected Topics in Advanced Management Engineering
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2. วิทยานิพนธ์ (Dissertation)
จํานวน
301891 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation I, Type 2.1
301892 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation II, Type 2.1
301893 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation III, Type 2.1
301894 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation IV, Type 2.1
301895 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation V, Type 2.1
301896 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1
Dissertation VI, Type 2.1

36

3. รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต
301681 สัมมนา 1
Seminar I
301682 สัมมนา 2
Seminar II
301683 สัมมนา 3
Seminar III
301684 สัมมนา 4
Seminar IV

4

จํานวน

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.2
1. งานรายวิชา
จํานวนไม่น้อยกว่า
24
1.1 วิชาบังคับ
จํานวน
12
301502 การจัดการการผลิต
Production Management
301503 การจัดการดําเนินการ
Operations Management
301505 สถิติประยุกต์สําหรับวิศวกรรมการจัดการ
Applied Statistics for Management Engineering
301600 เทคนิคการแก้ปัญหาขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมการจัดการ
Advanced problem solving techniques for
Management Engineering

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

14

1.2 วิชาเลือก
ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ทั้งนี้ให้เลือกเรียนรายวิชา 3016xx ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
301514 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
3(2-2-5)
Design and Analysis of Experiments
301515 การจําลอง
3(3-0-6)
Simulation
301516 การจัดการคุณภาพโดยรวม
3(2-2-5)
Total Quality Management
301521 การหาค่าเหมาะสมที่สุดและการประยุกต์
3(3-0-6)
Optimization and Applications
3(3-0-6)
301522 การวิจัยดําเนินการในการวางแผนและควบคุมการผลิต
Operations Research in Production Planning and
Control
301524 กระบวนการเชิงเฟ้นสุ่ม
3(3-0-6)
Stochastic Processes
301526 การประยุกต์ทฤษฎีเซตวิภัชนัยในการวิจัยดําเนินงาน
3(3-0-6)
Applied Fuzzy Set Theory in Operations Research
301527 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมการจัดการ
3(3-0-6)
Numerical Methods in Management Engineering
301528 เมตาฮิวริสติก
3(3-0-6)
Metaheuristic
301529 การจําลองเชิงเฟ้นสุ่มสําหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน 3(3-0-6)
Stochastic Modeling for Logistics and Supply Chain
Management
301530 การจัดการงานบํารุงรักษา
3(2-2-5)
Maintenance Management
301531 การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
301533 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Supply Chain Management
301534 การจัดการสินค้าคงคลัง
3(2-2-5)
Inventory Management
301535 วิศวกรรมการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Engineering
3(2-2-5)
301536 การยศาสตร์และการออกแบบงาน
Ergonomics and Work Design
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301537
301540
301542
301544
301545
301546
301547
301548
301549
301591
301612
301621
301622
301623
301624
301631
301632
301641

วิศวกรรมและการจัดการความปลอดภัย
Safety Engineering and Management
การออกแบบเชิงระบบนิเวศและการประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์
Eco-Design and Product Life Cycle Assessment
การวางแผนการใช้ทรัพยากรวิสาหกิจ
Enterprise Resource Planning
การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Integrated Manufacturing
ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
Flexible Manufacturing Systems
การประยุกต์ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Applications of Industrial Robot
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Product Design and Development
ระบบการผลิตแบบลีน
Lean Production Systems
กลยุทธ์การผลิต
Manufacturing Strategy
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการ
Selected Topic in Management Engineering
วิศวกรรมระบบสารสนเทศ
Information Systems Engineering
กระบวนการเชิงเฟ้นสุ่มเชิงวิศวกรรมขั้นสูง
Advanced Engineering Stochastic Processes
กระบวนการหาค่าเหมาะสมที่สุดขั้นสูง
Advanced Optimization Processes
การสร้างและการวิเคราะห์ตัวแบบการจําลองขั้นสูง
Advanced Simulation Modelling and Analysis
การแก้ปัญหาด้วยวิธีฮิวริสติกขั้นสูง
Problem Solving using Advanced Heuristic Approaches
การวางแผนและควบคุมการผลิตขั้นสูง
Advanced Production Planning and Control
ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
Modern Production and Industrial Systems
กระบวนการและเทคโนโลยีระบบการผลิตขั้นสูง
Advanced Manufacturing Processes and Technologies

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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301642
301697

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Product Design and Development
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการขั้นสูง
3(2-2-5)
Selected Topics in Advanced Management Engineering

2. วิทยานิพนธ์
จํานวน
301991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
Dissertation I, Type 2.2
301992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
Dissertation II, Type 2.2
301993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
Dissertation III, Type 2.2
301994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
Dissertation IV, Type 2.2
301995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation V, Type 2.2
301996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
Dissertation VI, Type 2.2

48

หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

3. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
จํานวน
7
หน่วยกิต
301504 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
301681 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
301682 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
301683 สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar III
301684 สัมมนา 4
1(0-2-1)
Seminar IV

มคอ 2
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3.1.4 แผนการศึกษา
- กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 (สําหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท)
301681
301691

301682
301692

301683
301693

301684
301694

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation I, Type 1.1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation II, Type 1.1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar III (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation III, Type 1.1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar IV (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation IV, Type 1.1
รวม

1(0-2-1)
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
1(0-2-1)
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
1(0-2-1)
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
1(0-2-1)
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
301695

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation V, Type 1.1
รวม

8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

301696

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation VI, Type 1.1
รวม

8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

มคอ 2
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- กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.2 (สําหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี)
301504
301681
301791

301682
301792

301683
301793

301684
301794

301795

301796

301797

301798

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Science and Technology(Non-Credit)
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2
Dissertation I, Type 1.2
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2
Dissertation II, Type 1.2
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar III (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2
Dissertation III, Type 1.2
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar IV (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2
Dissertation IV, Type 1.2
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2
Dissertation V, Type 1.2
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2
Dissertation VI, Type 1.2
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2
Dissertation VII, Type 1.2
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2
Dissertation VIII Type 1.2
รวม

3(3-0-6)
1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

มคอ 2
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- กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 (สําหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
301681
3016xx
301891

สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation I, Type 2.1
รวม

1(0-2-1)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

301682
301600
301892

301683
3016xx
301893

301684
301xxx
301894

301895

301896

สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
เทคนิคการแก้ปัญหาขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมการจัดการ
Advanced problem solving techniques for Management
Engineer
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation II, Type 2.1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar III (Non-Credit)
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation III, Type 2.1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar IV (Non-Credit)
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation IV, Type 2.1
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation V, Type 2.1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1
Dissertation VI, Type 1.2
รวม

1(0-2-1)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(x-x-x)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(x-x-x)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

มคอ 2
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- กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.2 (สําหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
301502
301503
301504
301505

301600
301xxx
301xxx

การจัดการการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
การจัดการดําเนินการ
3(3-0-6)
Operations Management
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Science and Technology (Non-Credit)
สถิติประยุกต์สําหรับวิศวกรรมการจัดการ
3(2-2-5)
Applied Statistics for Management Engineering
รวม
9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
เทคนิคการแก้ปัญหาขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมการจัดการ
Advanced problem solving techniques for Management
Engineering
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
รวม

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
301681
3016xx
301991

สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
Dissertation I, Type 2.2
รวม

1(0-2-1)
3(x-x-x)
8 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

301682
3016xx
301992

สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
Dissertation II, Type 2.2
รวม

1(0-2-1)
3(x-x-x)
8 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต

มคอ 2
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
301683
301993

สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar III (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
Dissertation III, Type 2.2
รวม

1(0-2-1)
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

301684
301994

สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar IV (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
Dissertation IV, Type 2.2
รวม

1(0-2-1)
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น

301995

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation V, Type 2.2
รวม

8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย

301996

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
Dissertation VI, Type 2.2
รวม

8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

มคอ 2
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
301502 การจัดการการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
แนวคิดและหลักการของการออกแบบระบบการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิตซึ่ง
ประกอบด้วยการพยากรณ์ การควบคุมสินค้าคงคลัง แผนแม่บทกําหนดการผลิต การวางแผนการใช้
วัสดุ การจัดลําดับและกําหนดงาน และ การจัดการโครงการ
Concepts and principles of the design of manufacturing systems, production
planning and control consisting of forecasting; inventory control; master production
schedule, material requirement planning; sequencing and scheduling; project
management
301503 การจัดการดําเนินการ
3(3-0-6)
Operations Management
การดํ า เนิ น การและความสามารถในการแข่ ง ขั น การจั ด การคุ ณ ภาพ การควบคุ ม
กระบวนการเชิงสถิติและการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการ
วางแผนการผลิต
Operations and competitiveness; quality management; statistical process
control and capability analysis; designing products; aggregate planning
301504 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกําหนด
ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการ
วิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research definition; characteristic and goal; type and research process;
research problem determination; variables and hypothesis; data collection; data
analysis; proposal and research report writing; research evaluation; research
application; ethics of researchers; research techniques in science and technology
301505

สถิติประยุกต์สําหรับวิศวกรรมการจัดการ
Applied Statistics for Management Engineering

3(2-2-5)

บทบาทของสถิติในงานวิศวกรรมในความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่องความ
น่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การกระจายตัวของความน่าจะเป็นร่วม, การสุ่มตัวอย่างและการอธิบาย
ข้อมูล การประมาณค่าแบบจุดของพารามิเตอร์, การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบง่ายและ
เชิงพหุ การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองแบบตัวแปรเดียว และแบบหลายตัวแปร การทดลองแฟคทอเรียล
สถิติแบบใช้พารามิเตอร์การวิเคราะห์ตัวแปรผิวสะท้อน
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Role of statistics in engineering, probability, discrete and continuous
random variables and probability; joint probability distributions, random sampling and
data description; point estimation of parameters; hypotheses testing simple and
multiple linear regression; design and analysis of single-factor and several-factors
experiments; factorial experiment; response surface; nonparametric statistics.
301514 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
3(3-0-6)
Design and Analysis of Experiment
หลักการพื้นฐานและกลยุทธ์ของการทดลอง การทดลองเชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนสําหรับการทดลองแบบปัจจัยเดียว การออกแบบเชิงแฟกทอเรียล การออกแบบเชิง
เศษส่วนของแฟกทอเรียล การออกแบบบล็อกสุ่มและจัตุรัสละติน การสร้างแบบจําลองการถดถอยและ
พื้นผิวตอบสนองและวิธีการอื่นเพื่อหากระบวนการที่ดีที่สุด
Basic principles and strategy of experimentation; simple comparative
experiments; analysis of variance for a single factor experiments; factorial designs;
fractional factorial design; randomized blocks and Latin square design; fitting regression
models; response surface and other approaches to process optimization
301515 การจําลอง
3(3-0-6)
Simulation
หลักการของการจําลอง ทบทวนความน่าจะเป็นและตัวแบบสถิติในการจําลอง ซอฟต์แวร์
การจําลอง เลขสุ่มและการสร้างตัวแปรสุ่ม การเลือกการแจกแจงความน่าจะเป็น การทวนสอบความ
ถูกต้องและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการจําลองตัวแบบปัญหาการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการ
จําลอง
Principles of simulation; review of probability and statistical models in
simulation; simulation software; random number and random variant generation;
selection of probability distributions; verification and validation of simulation models;
simulation output analysis
301516 การจัดการคุณภาพโดยรวม
3(2-2-5)
Total Quality Management
หลักการและแนวคิดของการจัดการคุณภาพโดยรวม ปรัชญาทางด้านการบริหารงาน
คุณภาพของปรมาจารย์ด้า นคุ ณ ภาพ เครื่อ งมื อ และเทคนิ ค ในการวางแผน ควบคุ ม และปรั บปรุ ง
คุ ณ ภาพ การจั ด การกระบวนการ การมุ่ ง เน้ น และตอบสนองความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า การวั ด
เปรียบเทียบสมรรถนะ และระบบการจัดการคุณภาพอื่นๆ
Principles and concepts of total quality management; quality gurus and their
quality management philosophies; tools and techniques for quality planning; quality
control and quality improvement; process management; customer focus and customer
satisfaction; benchmarking and other quality management systems

มคอ 2
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301521 การหาค่าเหมาะสมที่สุดและการประยุกต์
3(3-0-6)
Optimization and Applications
การหาค่าเหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การออกแบบ และการ
ควบคุมระบบการผลิต การค่าเหมาะสมที่สุดแบบไม่เชิงเส้นตามแบบแผนและวิธีพิจารณาขั้นตอนปฏิบัติ
ปัญหาเชิงเดี่ยวและควบคู่ด้วยการวิเคราะห์หลังจากการหาค่าเหมาะสมที่สุด
Optimization to solve problems related to the planning; design and control
of production systems; classic nonlinear optimization and algorithmic procedures;
primal and dual problems with post-optimality analysis
301522 การวิจัยดําเนินการในการวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Operations Research in Production Planning and Control
การประยุกต์การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาการวางแผนและควบคุมการผลิต
เพื่อทําให้การตัดสินใจดีกว่าเดิม การจัดการสินค้าคงคลัง การกําหนดและการพยากรณ์
Application of a scientific approach solving production planning and control
problems to make better decisions; inventory management; scheduling and forecasting
301524 กระบวนการเชิงเฟ้นสุ่ม
3(3-0-6)
Stochastic Processes
แนวคิดของกระบวนการเชิงเฟ้นสุ่ม กระบวนการปัวซอง กระบวนการมาร์คอฟ ทฤษฎีการ
เกิดใหม่ การประยุกต์กับปัญหาเชิงวิศวกรรม
Concepts of stochastic processes; Poisson processes; Markov processes;
renewal theory; applications of engineering problems
301526 การประยุกต์ทฤษฎีเซตวิภัชนัยในการวิจัยดําเนินงาน
3(3-0-6)
Applied Fuzzy Set Theory in Operations Research
การประยุกต์ทฤษฎีเซตวิภัชนัยเพื่อใช้แก้ปัญหาในการวิจัยดําเนินงาน พื้นฐานทฤษฎีเซต
วิภัชนัย ทฤษฎีความเป็นไปได้ ระบบแปรภาษาวิภัชนัย การโปรแกรมเชิงเส้นวิภัชนัย และเทคนิคเชิง
วิภัชนัยในการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดอื่นๆ
Application of fuzzy set theory, fuzzy operations research problems; basic
fuzzy set theory; possibility theory; fuzzy linguistics systems, fuzzy linear programming;
other fuzzy optimization techniques
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301527 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมการจัดการ
3(3-0-6)
Numerical Methods in Management Engineering
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและอัลกอริธึม เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมการจัดการ วิธีการในการ
แก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด การกําหนดปัญหาและการหาคําตอบสําหรับปัญหาด้านการวาง
แผนการผลิต และการจําลองเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่องเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุด
Numerical methods and algorithms for solving management engineering
problems; methods for solving optimization problems; production planning problem
definition and solution approaches; discrete event simulation to search for good
solutions.
301528 เมตาฮิวริสติก
3(3-0-6)
Metaheuristic
แนวคิดเบื้องต้นของปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด การแบ่งประเภทของวิธีการหาค่าที่
เหมาะสมที่สุด ความหมายและแนวคิดของเมตาฮิวริสติกส์ การค้นหาคําตอบแบบพื้นที่ใกล้เคียง การอบ
อ่อนจําลอง ทาบูเสิร์ช การค้นหาแบบเปลี่ยนแปลงเนเบอร์ฮูด อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม การหาคําตอบที่
เหมาะสมที่สุดแบบอาณานิคมมด การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบความฉลาดแบบกลุ่ม วิธีการเมตาฮิวริ
สติกส์ที่ทันสมัยอื่นๆ
Basic concepts of optimization problem; classification of optimization
methods, definition and concept of metaheuristics; Local Search, Simulated
annealing; Tabu Search, Variable Neighborhood Search; Genetic Algorithm; Ant
Colony Optimization, Swarm Intelligence Optimization; other recent mataheuristic
methods
301529 การจําลองเชิงเฟ้นสุ่มสําหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
3(3-0-6)
Stochastic Modeling for Logistics and Supply Chain Management
เบียร์เกมส์ ปรากฏการณ์แส้ม้า ระบบวัสดุคงคลังและการสั่งซื้อ/สั่งผลิตระหว่างผู้เล่นในโซ่
อุปทาน การแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้เล่นในโซ่อุปทาน การออกแบบระบบโครงข่ายการกระจายสินค้า โล
จิสติกส์แบบไปหน้าและผันกลับ
Beer games; Bullwhip effects; multi-echelon inventory replenishment
systems; information sharing; distribution network design; forward and reverse logistics
301530 การจัดการงานบํารุงรักษา
3(2-2-5)
Maintenance Management
หลักการจัดการบํารุงรักษา นโยบายและกลยุทธ์การบํารุงรักษา ความล้มเหลวของอุปกรณ์
การซ่อมแซมและควบคุมการเสียหาย การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ โปรแกรมการบํารุงรักษาเชิง
ป้องกัน การเฝ้าสังเกตและการวัดผล ความน่าเชื่อถือของการบํารุงรักษา การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการการบํารุงรักษา การบํารุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม การบรรลุสู่การผลิตตามมาตรฐานสากล
โดยใช้การบํารุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม

มคอ 2

26

Principles of maintenance management; policies and strategies of
maintenance; equipment failure, repair and damage control; inspection and quality
control, preventive maintenances program; monitoring and measurement; reliability
maintenance; computerized maintenance management; Total Productive Maintenance
(TPM); TPM to achieve world class manufacturing
301531 การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
ภาพรวมและคําจํากัดความของโครงการและการจัดการโครงการ การเริ่มต้นโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้จัดการโครงการและองค์กร การวางแผน การกําหนดการ (ซี
พีเอ็มและเพิร์ท) การเฝ้าสังเกต การควบคุม การตรวจสอบและการสิ้นสุดโครงการ
Overview and definition of project and project management; project
initialization; project feasibility study; project manager and organization; project
planning; scheduling (CPM and PERT); monitoring, controlling; auditing and terminating
301533 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Supply Chain Management
ห่วงโซ่อุปทานในแง่มุมของวิศวกรรมการจัดการซึ่งรวมถึงการออกแบบและควบคุมระบบ
การไหลของวัสดุ การออกแบบเครือข่าย การผลิต สินค้าคงคลัง และเทคโนโลยีสารสนเทศในห่วงโซ่
อุปทาน
Management engineering aspects of supply chains including design and
control of material flow systems, network design, production, inventory, and
information technology in supply chain
301534 การจัดการสินค้าคงคลัง
3(2-2-5)
Inventory Management
ระบบสินค้าคงคลัง การจําแนกประเภทและวิเคราะห์รูปแบบของสินค้าคงคลังตามลักษณะ
ของความต้องการของผู้บริโภค การจัดการสินค้าคงคลังซึ่งรวมถึงสินค้าคงคลังระดับเดียว สินค้าคงคลัง
ความต้องการแบบอิสระ สินค้าคงคลังความต้องการแบบพึ่งพิง และสินค้าคงคลังแบบขั้นบันไดหลาย
ระดับในห่วงโซ่อุปทาน
Inventory system; classification and analysis of inventory models based on
customer demands; managing inventory including single-level, independent demand,
dependent demand inventories and multi-echelon inventory in supply chain
301535 วิศวกรรมการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Engineering
กลยุทธ์การตลาด การวางแผนการตลาดสําหรับวิศวกรรม การตลาด พฤติกรรมของลูกค้า
การวิจัยการตลาดและระบบข้อมูล กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การบริการและยี่ห้อ กลยุทธ์การกําหนดราคา กล
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ยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายและการกระจายตัวของสินค้า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การส่งเสริม
และโฆษณาสินค้า การเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน
Marketing strategies; market planning for engineering; consumer-buyer
behavior; marketing research and information system; product, service and branding
strategies; pricing strategies; marketing channels and product distribution; marketing
communication strategy; product promotion and advertisement; enhancing
competitive advantage
301536 การยศาสตร์และการออกแบบงาน
3(2-2-5)
Ergonomics and Work Design
ระบบการทํางานที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคน เครื่องจักรและสภาพแวดล้อมของงานที่
เกี่ยวข้อง หลักการและวิธีการทางด้านการยศาสตร์ปัจจัยทางด้านมนุษย์ การออกแบบระบบงานให้
เหมาะสมสําหรับองค์กรการผลิต ความสะดวกสบายในการทํางาน การลดความเมื่อยล้า การปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางาน และความปลอดภัย
Work systems which related amongst man machine and work environment;
principle and methodology of ergonomics; human factors, design suitable work system
for manufacturing organization, comfort, reducing fatigue, increasing work efficiency
and safety
301537 วิศวกรรมและการจัดการความปลอดภัย
3(2-2-5)
Safety Engineering and Management
หลักการทางวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการความปลอดภัย การปลูกฝังจิตสํานึก
ด้านความปลอดภัย เครื่องมือและเทคนิค การออกแบบงานให้ปลอดภัย การประเมินความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน การสร้างระบบป้องกันอัคคีภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรม และการใช้
วิธีการทางการยศาสตร์
Principles of safety engineering and safety management, safety awareness,
tools and techniques, safety work design, evaluation of safety and work environment,
fire protection system, industrial psychology and ergonomic methodology
301540 การออกแบบเชิงระบบนิเวศและการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
Eco-Design and Product Life Cycle Assessment
บทบาทของการออกแบบเชิ ง ระบบ และการประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
อุตสาหกรรม, กระบวนการและเทคนิคของการออกแบบเชิงระบบนิเวศน์ กระบวนการและขั้นตอน
ของการประเมินวัฏจักรชีวิต ศึกษาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา และโครงการขนาดเล็กใน
การออกแบบเชิงระบบนิเวศ
Role of Eco-design and product life cycle assessment in industry; processes
and techniques of Eco-design; life cycle assessment process; study of environmental
impact, case studies and mini Eco-design project.
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301542 การวางแผนการใช้ทรัพยากรวิสาหกิจ
3(3-0-6)
Enterprise Resource Planning
แนวคิดและหลักการของระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากรวิสาหกิจและบทบาทของ ERP
ในองค์กรสมัยใหม่ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรที่บริหารงานแบบบูรณาการ และ
ซอฟแวร์ที่ใช้ในการวางแผนการใช้ทรัพยากรวิสาหกิจ เช่น SAP
Concepts and principles of enterprise-resource planning systems and their
roles in modern organizations; analyzing cross-functional business process integration
and the enterprise resource planning system software, SAP
301544 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Integrated Manufacturing
การออกแบบและการนํ า ไปปฏิ บั ติ ข องการผลิ ต แบบผสมผสานด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
องค์ประกอบของการผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการวางแผนการผลิตและการควบคุม
การออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ การ
วางแผนกระบวนการคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนและการควบคุม ระบบซ่อมบํารุงแบบรวม การขนถ่าย
วัตถุดิบ
Design and implementation of computer integrated manufacturing;
components of computer integrated manufacturing including production planning
and control, CAD/CAM in Computer integrated manufacturing, computer-aided
process planning and control, integrated maintenance system, material handling
301545 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
3(2-2-5)
Flexible Manufacturing Systems
แนวคิดของโรงงานอัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น การขนถ่ายวัตถุดิบและโรงเก็บ
สินค้า ระบบการประกอบ ระบบควบคุมคุณภาพโดยอัตโนมัติ การตรวจจับและการได้มาของข้อมูล
เทคนิคการผลิตแบบเซลลูลาร์ การจําลองและความอัจฉริยะในการผลิตกลยุทธ์ที่ใช้สําหรับโรงงาน
อัตโนมัติ
Concepts of factory automation; flexible manufacturing systems; material
handling and warehousing; assembly systems; automated quality control systems;
sensors and data acquisition; cellular manufacturing techniques; simulation and
intelligence in manufacturing; strategies for factory automation
301546 การประยุกต์ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Applications of Industrial Robot
คําอธิบายและการแปลงเชิงพื้นที่
จลนศาสตร์แบบไปข้างหน้าและแบบผกผัน การ
ออกแบบแมนิพูเลเตอร์และเอนด์เอฟเฟคเตอร์ เรขาคณิตเชิงคํานวณสําหรับการออกแบบและการผลิต
หุ่นยนต์ในการผลิตและอัตโนมัติ ทักษะการผลิตของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
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Spatial descriptions and transformations; forward and inverse kinematics;
design of manipulators and end-effectors; geometric computation for design and
manufacturing, robots in manufacturing and automation; robotic manufacturing skills
and autonomous systems
301547 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
Product Design and Development
หลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบบอัจฉริยะขั้นสูง การศึกษาถึง
ผลกระทบของการออกแบบและการผลิตที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์
Principles of product design and development; advanced intelligent design;
study of impact of design and manufacturing to environment and ecology
301548 ระบบการผลิตแบบลีน
3(3-0-6)
Lean Production Systems
หลักการและแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน เครื่องมือและเทคนิคของระบบการผลิต
แบบลีน การบ่งชี้ความสูญเปล่า การผลิตแบบดึง การไหลของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง การใช้การ
ควบคุมด้วยสายตา งานที่เป็นมาตรฐาน ระบบคัมบัง การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว การ
ป้องกันความผิดพลาด และการผลิตแบบเซลลูลาร์
Principles and concepts of lean production system; tools and techniques of
lean production systems; identifying waste; pull production; continuous flow process;
visual control; standard work; Kanban, quick changeover, mistake-proofing and cellular
manufacturing
301549 กลยุทธ์การผลิต
3(2-2-5)
Manufacturing Strategy
หลักการและแนวคิดของกลยุทธ์การผลิต ความสัมพันธ์กลยุทธ์การผลิตกับกลยุทธ์การ
ดําเนินทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการเงินและการตลาด การเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ การ
ตัดสินใจสมรรถภาพและที่ตั้ง การวางแผนสมรรถภาพ การผลิตวงกว้างและบริษัทเสมือน
Principles and concepts of manufacturing strategies; relationship of
manufacturing strategies to business strategies; financial and marketing strategies;
technology and process choices, capacity and location decisions; capacity planning;
global manufacturing and virtual corporation
301591

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการ
3(3-0-6)
Selected Topic in Management Engineering
หัวข้อที่น่าสนใจในทางวิศวกรรมการจัดการ หัวข้อเรื่องอาจเปลี่ยนไปในแต่ละภาคเรียน
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Interesting topics in management engineering, the topics may be subject to
change
301600 เทคนิคการแก้ปัญหาขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมการจัดการ
3(3-0-6)
Advanced problem solving techniques for Management Engineer
ปัญหาขั้นสูงที่อยู่ในขอบข่ายงานด้านวิศวกรรมการจัดการ เทคนิคเชิงคุณภาพและปริมาณ
สําหรับการแก้ปัญหา การสร้างตัวแบบจําลอง ระเบียบวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระบบการสนับสนุน
การตัดสินใจ เทคโนโลยีและระบบการผลิตขั้นสูง การจัดการผลิตภัณฑ์และคุณภาพ
Advanced problems in the field of management engineering; qualitative and
quantitative techniques for obtaining solution; model building; product design
methodology; decision support system; advanced manufacturing technology and
system; productivity and quality management
301611 วิศวกรรมคุณภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Quality Engineering
เทคนิคขั้นสูงสําหรับการประกันคุณภาพเชิงสถิติ การออกแบบเชิงเศรษฐศาสตร์ของการ
สุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับและแผนผังควบคุม การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ ความ
ผิดพลาดในการตรวจสอบ บทความวิจั ยที่ เกี่ย วข้องกับวิศวกรรมคุณภาพที่ ตีพิม พ์ใ นวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติ
Advanced techniques for statistical quality assurance; economic design of
acceptance sampling plans and control charts; process capability analysis; inspection
errors; selected papers from the recent literature
301612 วิศวกรรมระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Engineering
ขอบเขตสําหรับระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ระบบเชิงวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ คําจํากัด
ความของข้อกําหนด การจําลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี การสร้างแบบจําลองเชิงลอจิกส์ ภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้าง แบบจําลองความสัมพันธ์ บูรณภาพที่พาดพิง
Framework for enterprising information systems; engineering and scientific
systems; requirements definition; enhanced entity relationship modelling; logical
modelling; structured query language; relational model; referential integrity
301621 กระบวนการเชิงเฟ้นสุ่มเชิงวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Stochastic Processes
กระบวนการเชิงเฟ้นสุ่มเพื่อแก้ปัญหาขนาดใหญ่ที่มีสภาวะและจํานวนขั้นมาก การวิเคราะห์
กระบวนการทางวิศวกรรมโดยใช้การประมาณค่าและการจําลอง การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์และ
ออกแบบแถวคอยขนาดใหญ่ ความเชื่อถือได้ของระบบวิศวกรรมขนาดใหญ่
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Stochastic processes to solve large sized problems with multiple states and
stages; analysis of large engineering processes by approximations and simulations;
applications in analysis and designs of large queuing network; large scale engineering
system reliability
301622 กระบวนการหาค่าเหมาะสมที่สุดขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Optimization Processes
เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับการหาค่าเหมาะสมที่สุดทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องของปัญหา
ขนาดใหญ่ หลักการของการแยกและการแบ่งส่วนปัญหา การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบเฟ้นสุ่มและ
แบบพลวัต การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบมิติอนันต์ การประยุกต์ใช้การหาค่าเหมาะสมที่สุดในการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
Numerical techniques for large scale discrete and continuous optimizations;
decomposition and partitioning principles; dynamic and stochastic optimization; infinite
dimensional optimization; applied optimization in engineering designs
301623 การสร้างและการวิเคราะห์ตัวแบบการจําลองขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Simulation Modelling and Analysis
หลักการของการจําลองและการสร้างตัวแบบ วิธีการของการจําลองและการวิเคราะห์ การ
จํ า ลองแบบออนไลน์ เทคนิ ค วิธี การใหม่ ใ นการจําลอง การประยุ ก ต์ใ ช้ก ารจํ า ลองในการผลิ ตและ
อุตสาหกรรม
Principles of simulation and modelling; methodology of simulation and
analysis; on-line simulation; recent advances in simulation; application of simulation to
manufacturing and industry
301624 การแก้ปัญหาด้วยวิธีฮิวริสติกส์ข้นั สูง
3(3-0-6)
Problem Solving using Advanced Heuristic Approaches
หลักการในการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดและการออกแบบวิธีฮิวริสติกส์ วิธีการแก้ปัญหาแบบ
ดั้งเดิม วิธีการฮิวริสติกส์แบบอัจฉริยะ ฮิวริสติกส์ใหม่ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Principles of optimization and heuristic design; traditional methods in
problem solving; intelligent heuristic methods; heuristic methods recently published in
technical or academic journals
301631 การวางแผนและควบคุมการผลิตขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Production Planning and Control
การพัฒนาตัวแบบ วิธีการประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนและการควบคุมระบบการผลิต ใน
สภาวะที่มีทรัพยากรอยู่อย่างจํากัด มีกําลังการผลิตอย่างจํากัด มีความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่ไม่คงที่
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 2 ตัวแบบหรือ 2 วิธีการขึ้นไป ตัวแบบหรือวิธีการการจัดการการผลิต
แบบใหม่หรือทันสมัยตามที่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ไว้ในวารสารวิชาการ

มคอ 2

32

Developments of models, techniques for planning and control of a
production system; limited resources, production capacity constraints and uncertain
demands, comparative studies among models or methods of modern production
management published in technical or academic journals
301632 ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
3(2-2-5)
Modern Production and Industrial Systems
แนวคิดและหลักการของสายการผลิตแบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์เส้นทางการขนย้าย ระบบ
การผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบการผลิตแบบเซลลูลาร์ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดกลุ่มและการ
พิจารณาการออกแบบระบบ การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและยานพาหนะที่มีระบบนําทาง
อัตโนมัติ การควบคุมเชิงตัวเลข คอมพิวเตอร์ช่วยในกระบวนการวางแผนการผลิตและการควบคุม
เครื่องจักร
Concepts and principles of automated production lines; analysis of transfer
lines, flexible manufacturing systems; cellular manufacturing systems; concepts of group
technology and system design consideration, governing movements of industrial robots
and automated guided vehicles; numerical control; CAD/CAM computer aided process and
resources planning and utilisation
301641 กระบวนการและเทคโนโลยีระบบการผลิตขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Manufacturing Processes and Technology
คุณสมบัติเชิงโครงสร้างของวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรม กระบวนการผลิตขึ้นรูปแบบนําวัสดุ
ออกจากชิ้นงาน กระบวนการผลิตขึ้นรูปแบบเพิ่มวัสดุเข้าไปในชิ้นงาน เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบ
รวดเร็ว และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงอื่น ๆ
Structural properties of engineering materials; subtractive manufacturing
processes, advanced manufacturing processes; additive manufacturing processes, rapid
prototyping technology, other types of advanced manufacturing technology
301642 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Product Design and Development
บทบาทและความสําคัญของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักการและขบวนการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์คุณภาพของที่ต้องการ การวิเคราะห์และแยกส่วนประกอบ
ตามหน้าที่ในการทํางาน หลักการการออกแบบแบบมอดูล ระบบการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม บทบาทของการออกแบบบรรจุภัณฑ์
Roles and importance of product design and development; product design
and development concepts and processes; quality function deployment; functional
decomposition; modular design; computer-based design systems; eco-design:
environmental-based design; role of packaging design
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301681 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
การฝึกค้นคว้า การอ่าน การคิดวิเคราะห์ นําเสนอผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการจัดการ ที่กําลังอยู่ในความสนใจ
Practice how to search, read, analytical thinking and give oral presentation of
research or article of current interest in management engineering
301682 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
การนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยที่น่าสนใจทางวิศวกรรมการจัดการ เชิงทฤษฎีและเชิง
ประยุกต์
Presentation and discussion on the interesting research in the theoretical or
applied management engineering
301683 สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar III
การนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยทางวิศวกรรมการจัดการในปัจจุบัน โดยแยกตาม
สาขาวิชาที่แตกต่างกัน สําหรับเป็นแนวทางในการทําวิทยานิพนธ์
Presentation and discussion on the current research in different fields of
management engineering for being the direction in doing the dissertation
301684 สัมมนา 4
1(0-2-1)
Seminar IV
การฝึกเขียน และนําเสนองานวิจัยทางวิศวกรรมการจัดการ
Practice how to write and present the research in management engineering
301691 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 1.1
การค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูลต่างๆ การรวบรวมความรู้พื้นฐาน และงานวิจัยใน
หัวข้อที่สนใจ และนําเสนอรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Literature review in various databases; compilation of fundamental
knowledge and research articles on topics of interest and progress report to present to
academic supervisor
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301692 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 1.1
การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม การกําหนดขอบเขต และแนวทางการทําวิจัย และการพิจารณา
ความเป็นไปได้ของการทํางานวิจัยจากข้อมูลที่ได้สืบค้นมา การรายงานสรุปผลการค้นคว้าเพื่อให้เกิด
การตั้งสมมติฐาน และการรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Compilation of further information; allocation of research framework and
guidelines; consideration of possibility of research due to complied information;
summary report of research and progress report to present to academic supervisor
301693 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 1.1
การตั้งสมมติฐานของงานวิจัย การดําเนินการวิจัยตามแนวทางและขอบเขตที่กําหนดไว้
และการรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Establishing research hypotheses; conducting research based on the
allocated guidelines and framework; summary report of research and dissertation
progress report to present to academic supervisor
301694 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 1.1
การดํ า เนิ น การวิ จั ย ตามแนวทางและขอบเขตที่ กํ า หนดไว้ การเสนอโครงร่ า งการทํ า
วิทยานิพนธ์ และการรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Conducting research based on the established guidelines and framework;
dissertation proposal; summary report of research and dissertation progress report to
present to academic supervisor
301695 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation V, Type 1.1
การตรวจสอบงานวิ จั ย และการเขี ย นผลงานการวิ จั ย เพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในสาขาวิศวกรรมการจัดการหรือวิศวกรรมอุตสาหการ การปรับปรุง
และแก้ ไ ขผลการวิ จั ย ตามความเห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง และการรายงานผลของการทํ า
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Review of research; writing research articles for publication in international
journal; improvement and modification of research due to expert opinions; report of
dissertation results to present to academic supervisor
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301696 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation VI, Type 1.1
การเขี ยนวิ ทยานิ พนธ์ฉ บับ สมบูร ณ์ การสอบวิ ทยานิพนธ์ ผ่ านและจั ดพิ ม พ์เป็ นรู ปเล่ ม
วิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
Writing of complete thesis, preparing research contents for publication,
passed thesis defense and published thesis book submitted to the graduate school
301697 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการขันสูง
3(2-2-5)
Selected Topics in Advanced Management Engineering
หัวข้อที่น่าสนใจในทางวิศวกรรมการจัดการ เน้นไปที่ความรู้ใหม่และขั้นสูง หัวข้อเรื่องอาจ
เปลี่ยนไปในแต่ละภาคเรียน
Interesting topics in management engineering with an emphasis on new and
advanced knowledge, the topics may be subject to change
301791 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2
9 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 1.2
การค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูลต่างๆ การรวบรวมความรู้พื้นฐาน และงานวิจัยใน
หัวข้อที่สนใจ และนําเสนอรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Literature review in various databases; compilation of fundamental
knowledge and research articles on topics of interest and progress report to present to
academic supervisor
301792 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2
9 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 1.2
การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม การกําหนดขอบเขต และแนวทางการทําวิจัย และการรายงาน
ความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Compilation of further information; allocation of research framework and
guidelines; summary report of research and progress report to present to academic
supervisor
301793 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2
9 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 1.2
การพิจารณาความเป็นไปได้ของการทํางานวิจัยจากข้อมูลที่ได้สืบค้นมา การรายงานสรุปผล
การค้นคว้าเพื่อให้เกิดการตั้งสมมติฐาน และการรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
Consideration of possibility of research due to compiled information;
summary report of research and progress report to present to academic supervisor
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301794 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2
9 หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 1.2
การตั้งสมมติฐานของงานวิจัย การดําเนินการวิจัยตามแนวทางและขอบเขตที่กําหนดไว้
และการรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Establishing research hypotheses; conducting research based on the
allocated guidelines and framework; summary report of research and dissertation
progress report to present to academic supervisor
301795 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2
9 หน่วยกิต
Dissertation V, Type 1.2
การดํ า เนิ น การวิ จั ย ตามแนวทางและขอบเขตที่ กํ า หนดไว้ การเสนอโครงร่ า งการทํ า
วิทยานิพนธ์ และการรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Conducting research based on the established guidelines and framework;
dissertation proposal; summary report of research and dissertation progress report to
present to academic supervisor
301796 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2
9 หน่วยกิต
Dissertation VI, Type 1.2
การตรวจสอบงานวิ จั ย และการเขี ย นผลงานการวิ จั ย เพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในสาขาวิศวกรรมการจัดการหรือวิศวกรรมอุตสาหการ และการ
รายงานผลของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Review of research; writing research articles for publication in international
journal; report of dissertation results to present to academic supervisor
301797 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2
9 หน่วยกิต
Dissertation VII, Type 1.2
การปรับปรุงและแก้ไขผลการวิจัยตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการรายงาน
ผลของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Improvement and modification of research due to expert opinions; report of
dissertation results to present to academic supervisor
301798 วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2
9 หน่วยกิต
Dissertation VIII, Type 1.2
การเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ผ่ า นและจั ด พิ ม พ์ เ ป็ น รู ป เล่ ม
วิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
Writing of complete thesis, preparing research contents for publication,
passed thesis defense and published thesis book submitted to the graduate school
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301891 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
6 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 2.1
การค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูลต่างๆ การรวบรวมความรู้พื้นฐาน และงานวิจัยใน
หัวข้อที่สนใจ และนําเสนอรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Literature review in various databases; compilation of fundamental
knowledge and research articles on topics of interest and progress report to present to
academic supervisor
301892 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
6 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 2.1
การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม การกําหนดขอบเขต และแนวทางการทําวิจัย และการพิจารณา
ความเป็นไปได้ของการทํางานวิจัยจากข้อมูลที่ได้สืบค้นมา การรายงานสรุปผลการค้นคว้าเพื่อให้เกิด
การตั้งสมมติฐาน และการรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Compilation of further information; allocation of research framework and
guidelines; consideration of possibility of research due to complied information;
summary report of research and progress report to present to academic supervisor
301893 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
6 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 2.1
การตั้งสมมติฐานของงานวิจัย การดําเนินการวิจัยตามแนวทางและขอบเขตที่กําหนดไว้
และการรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Establishing research hypotheses; conducting research based on the
allocated guidelines and framework; summary report of research and dissertation
progress report to present to academic supervisor
301894 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
6 หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 2.1
การดํ า เนิ น การวิ จั ย ตามแนวทางและขอบเขตที่ กํ า หนดไว้ การเสนอโครงร่ า งการทํ า
วิทยานิพนธ์ และการรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Conducting research based on the established guidelines and framework;
dissertation proposal; summary report of research and dissertation progress report to
present to academic supervisor
301895 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
6 หน่วยกิต
Dissertation V, Type 2.1
การตรวจสอบงานวิ จั ย และการเขี ย นผลงานการวิ จั ย เพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในสาขาวิศวกรรมการจัดการหรือวิศวกรรมอุตสาหการ การปรับปรุง
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และแก้ ไ ขผลการวิ จั ย ตามความเห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง และการรายงานผลของการทํ า
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Review of research; writing research articles for publication in international
journal; improvement and modification of research due to expert opinions; report of
dissertation results to present to academic supervisor
301896 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1
6 หน่วยกิต
Dissertation VI, Type 2.1
การเขียนวิ ทยานิ พนธ์ ฉ บั บ สมบูร ณ์ การสอบวิทยานิ พนธ์ ผ่ านและจั ดพิ ม พ์เป็นรูปเล่ ม
วิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
Writing of complete thesis, preparing research contents for publication,
passed thesis defense and published thesis book submitted to the graduate school
301991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
8 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 2.2
การค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูลต่างๆ การรวบรวมความรู้พื้นฐาน และงานวิจัยใน
หัวข้อที่สนใจ และนําเสนอรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Literature review in various databases; compilation of fundamental
knowledge and research articles on topics of interest and progress report to present to
academic supervisor
301992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
8 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 2.2
การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม การกําหนดขอบเขต และแนวทางการทําวิจัย และการพิจารณา
ความเป็นไปได้ของการทํางานวิจัยจากข้อมูลที่ได้สืบค้นมา การรายงานสรุปผลการค้นคว้าเพื่อให้เกิด
การตั้งสมมติฐาน และการรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Compilation of further information; allocation of research framework and
guidelines; consideration of possibility of research due to complied information;
summary report of research and progress report to present to academic supervisor
301993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
8 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 2.2
การตั้งสมมติฐานของงานวิจัย การดําเนินการวิจัยตามแนวทางและขอบเขตที่กําหนดไว้
และการรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Establishing research hypotheses; conducting research based on the
allocated guidelines and framework; summary report of research and dissertation
progress report to present to academic supervisor
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301994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
8 หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 2.2
การดํ า เนิ น การวิ จั ย ตามแนวทางและขอบเขตที่ กํ า หนดไว้ การเสนอโครงร่ า งการทํ า
วิทยานิพนธ์ และการรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Conducting research based on the established guidelines and framework;
dissertation proposal; summary report of research and dissertation progress report to
present to academic supervisor
301995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
8 หน่วยกิต
Dissertation V, Type 2.2
การตรวจสอบงานวิ จั ย และการเขี ย นผลงานการวิ จั ย เพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในสาขาวิศวกรรมการจัดการหรือวิศวกรรมอุตสาหการ การปรับปรุง
และแก้ ไ ขผลการวิ จั ย ตามความเห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง และการรายงานผลของการทํ า
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Review of research; writing research articles for publication in international
journal; improvement and modification of research due to expert opinions; report of
dissertation results to present to academic supervisor
301996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
8 หน่วยกิต
Dissertation VI, Type 2.2
การเขียนวิทยานิพนธ์ฉ บับ สมบูร ณ์ การสอบวิ ทยานิพนธ์ผ่ านและจัดพิม พ์ เป็นรู ปเล่ ม
วิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
Writing of complete thesis, preparing research contents for publication,
passed thesis defense and published thesis book submitted to the graduate school
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ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ประกอบด้วยเลข 6 หลัก แยกเป็น 2 ชุดๆ 3 ละตัว มีความหมายดังนี้
1. เลขสามตัวแรก เป็น กลุ่มตัวเลขประจําสาขาวิชา
301 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. เลขสามตัวหลัง (นับจากซ้ายไปขวา) ให้ความหมายดังนี้
2.1 เลขหลักร้อย แสดงชั้นปีหรือระดับ
เลข 5 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท
เลข 6, 7, 8, 9 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาเอก
2.2 เลขหลักสิบ แสดงกลุ่มวิชาในสาขาวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาแกนวิศวกรรมการจัดการ
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาการสถิติและวิศวกรรมคุณภาพ
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการวิจัยดําเนินงาน
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการเชิงวิศวกรรม
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาระบบการผลิต
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
2.3 เลขหลักหน่วย หมายถึง อนุกรมรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล/
เลขประจําตัวประชาชน
นายภูพงษ์ พงษ์เจริญ
3 6599 0016 x-xx-x

ตําแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
Ph.D.
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

Manufacturing Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

University of Newcastle upon Tyne

2*

นายอภิชัย ฤตวิรุฬห์
3-5499-0017 x-xx-x

ผู้ช่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์ M.Eng
วศ.บ.

Industrial Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

Clemson University
Clemson University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3*

นายขวัญนิธิ คําเมือง
3-4199-0043x-xx-x

อาจารย์

4

นางโพธิ์งาม สมกุล
3-5001-0002x-xx-x

อาจารย์

Manufacturing Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ
Logistics and Supply Chain
Management
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

The University of Melbourne
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Cardiff University

Ph.D. Biomaterial-Polymer
Science
Chemistry

AstonUniversity

ที่
1*

Ph.D.
M.Eng
วศ.บ.
Ph.D.
M.Eng
วศ.บ.

5

Mr.Gareth Ross

อาจารย์

Ph.D
BSc.

* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

AstonUniversity

3.2.2 อาจารย์ประจํา
ที่

ชื่อ-นามสกุล/
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

ชม.สอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน
เมื่อปรับปรุง
หลักสูตรนี้
8
8

1

นายภูพงษ์ พงษ์เจริญ
3 6599 0016 x-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

Manufacturing Engineering University of Newcastle upon Tyne
Asian Institute of Technology
Industrial Engineering
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมอุตสาหการ

UK
ไทย
ไทย

2544
2539
2537

2

นายอภิชัย ฤตวิรุฬห์
3-5499-0017 x-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.
M.Eng
วศ.บ.

Industrial Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

Clemson University
Clemson University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

USA
USA
ไทย

2546
2542
2537

8

8

3

นายขวัญนิธิ คําเมือง
3-4199-0043x-xx-x

อาจารย์
อาจารย์

The University of Melbourne
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Cardiff University

Australia
ไทย
ไทย
UK

2548
2543
2541
2554

9

นางโพธิ์งาม สมกุล
3-5001-0002x-xx-x

Manufacturing Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ
Logistics and Supply
Chain Management
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

9

4

Ph.D.
M.Eng
วศ.บ.
Ph.D.

6

6

Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย
ไทย

2543
2539

AstonUniversity

UK

2552

-

9

AstonUniversity
Asian Institute of Technology
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

UK
ไทย
ไทย

2547
2547
2537

3

3

ไทย

2528

M.Eng
วศ.บ.
5
6

Mr.Gareth Ross
นายกวิน สนธิเพิ่มพูน
3-6599-0081x-xx-x

อาจารย์

Ph.D

รอง
ศาสตราจารย์

BSc.
D.Eng.
วศ.ม.

Ph.D. Biomaterial-Polymer
Science
Chemistry
Industrial Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า

วท.บ.

ฟิสิกส์
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ที่
7

ชื่อ-นามสกุล/
เลขประจําตัวประชาชน
นายพิสุทธิ์ อภิชยกุล
3-5599-0007x-xx-x

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

Ph.D.

สาขาวิชา

วศ.ม.

Automatic Control and
System Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

วิศวกรรมระบบควบคุม

ชม.สอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน
เมื่อปรับปรุง
หลักสูตรนี้
6
6

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

The University of Sheffield

UK

2553

ไทย

2545

ไทย

2539

ไทย
ไทย
ไทย

2552
2543
2537

5

5

Australia
ไทย
ไทย

2549
2540
2538

6

6

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

8

นางสาวสมลักษณ์ วรรณฤมล
3-5299-0013x-xx-x

อาจารย์

D.Eng.
M.Eng.
วศ.บ.

Industrial Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
Asian Institute of Technology
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9

นายภาณุ บูรณจารุกร
3-6599-0045x-xx-x

อาจารย์

Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

Engineering Management
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

The University of Wollongong
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10

นางสาวสุธนิตย์ พุทธพนม
3-6701-0162x-xx-x

อาจารย์

Ph.D.
M.Eng
B.Eng.

Industrial Engineering
Industrial Engineering
Systems Science and
Mathematics Engineering

University of Missouri-Columbia
University of Missouri-Columbia
Washington University-St. Louis.

USA
USA
USA

2551
2546
2543

10

10

11

นายชัยธํารง พงศ์พัฒนศิริ
3-6599-0021x-xx-x

อาจารย์

The University of Wollongong
University of New South Wales
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Australia
Australia
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2549
2540
2538
2550
2546
2543

8

นางสาวนพวรรณ โม้ทอง
3-5307-0042x-xx-x

Manufacturing Engineering
Manufacturing Engineering
ฟิสิกส์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมวัสดุและโลหการ

8

12

Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

10

9

อาจารย์
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ที่

ชื่อ-นามสกุล/
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ชม.สอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน
เมื่อปรับปรุง
หลักสูตรนี้

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2551
2548
2544
2554
2549
2546

7

9

9

7

Japan
ไทย
ไทย

2554
2549
2545

4

4

ธัญบุรี
13

นายอดิศักดิ์ ไสยสุข
3-7101-0036x-xx-x

อาจารย์

14

นายอิศราวุธ ประเสริฐสังข์
3-4510-0075x-xx-x

อาจารย์

15

นายทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์
3-1806-0006x-xx-x

อาจารย์

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมวัสดุและโลหการ

Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

Mechanical Engineering
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมโลหการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
Osaka University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

33.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
งานวิ จั ย ทางด้ า นวิ ศ วกรรมการจั ด การในระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต จะต้ อ งเป็ น งานวิ จั ย ที่ มี ก าร
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ขั้นสูง ในรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรหรือที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมการ
จัดการ โดยมีขอบเขตในการทําวิทยานิพนธ์ที่ให้นิสิตจําเป็นต้องลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ที่มี
จํานวนหน่วยกิตและมีความก้าวหน้าของผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามแผนการศึกษาและข้อกําหนด
ของรายวิชาวิทยานิพนธ์นั้นในแต่ละปีที่ถูกกําหนดไว้ในแต่ละแบบของหลักสูตรนั้น นอกจากนั้นในทุก
แบบของหลักสูตรกําหนดให้นิสิตต้องทําวิทยานิพนธ์ให้มีผลงานเป็นไปตามเงื่อนไขการขออนุมัติปริญญา
ที่ถูกกําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 ที่
นิสิตต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยมีเงื่อนไขของผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
5.2 ผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถพัฒนานวัตกรรม หรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
เดิม เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม นิสิตสามารถวิเคราะห์
และเรียบเรียงผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยกระบวนการทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ นิสิตสามารถแสดงความคิดเห็นและสื่อสารกับบุคคล
กลุ่มต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
แบบ 1.1 แบบ 1.2 และแบบ 2.1 เริ่มในภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษาที่ 1
แบบ 2.2 เริ่มในภาคศึกษาต้นของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหน่วยกิต
5.4.1 แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
5.4.2 แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต
5.4.3 แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
5.4.4 แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์และชั่วโมงการให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้
คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งมี
ตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทํางานวิจัย ภายใต้การให้คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ และประเมิ น ผลรายงานที่ ไ ด้ กํ า หนดรู ป แบบการนํ า เสนอตามระยะเวลา โดยมี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

มคอ 2
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มคอ 2

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
(1) ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสติ
- มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และจรรยาบรรณ
เกี่ยวกับวิชาชีพ
(2) ด้านการวิจัย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง - นิสิตทุกคนต้องทําวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นการเรียนรู้กระบวน
การวิจัยที่นําไปใช้ได้จริง โดยเน้นการเรียนรู้และค้นคว้า
ด้วยตนเอง
- มีการสอดแทรกความสามารถในการวิจัย และการค้น
คว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองในทุกรายวิชา โดยเฉพาะ
วิชาสัมมนา
- ให้นิสิตเข้าร่วม/นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
วิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมทางวิชาการ
(3) ด้านบุคลิกภาพ
- มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคมเทคนิค
การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัว
ในการทํางานในบางรายวิชา
(4) ด้านภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ
- มีกิจกรรมนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยในชั้นเรียน
สัมมนา เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีภาวะผู้นําทางความคิด กล้า
คิดกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่นําเสนอ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่นการเข้าเรียนตรงเวลา
เข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความ
กล้าในการแสดงความคิดเห็น
(5) ด้านทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอด - สอดแทรกการฝึกฝนวิธีการนําเสนอข้อมูลและแสดง
ความรู้
ความคิดในชั้นเรียนและวิชาสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
- ให้นิสิตเข้ารวม/นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
วิชาการ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. กรณีรายวิชาในระดับปริญญาเอก
1. ตระหนักรู้ในการปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2. สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับ เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและ
ค่านิยมอันดีงาม
3. แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
4. ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข
5. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความ
ขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
6. แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
ที่ทํางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
ข. กรณีรายวิชาในระดับปริญญาโท
1. ปฏิ บั ติ ต นให้ อ ยู่ ใ นระเบี ย บวิ นั ย ตรงต่ อ เวลา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎ
ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น และเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับ เพียงพอที่จะ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน และ
ตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
3. ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รบั ผลกระทบ
4. ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
5. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
6. แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการทํางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรกําหนดให้มีการสอดแทรก นําประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง การแนะนําการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณ เช่น การอ้างอิงผลงาน
วิชาการให้ถูกต้องและครบถ้วน และนําเสนอข้อมูลผลงานวิจัยให้ถูกต้องตรงไปตรงมาในระหว่างการ
สอนหรืองานที่กําหนดให้ทํา ตลอดจนระหว่างการสัมมนาและวิทยานิพนธ์ และยกประเด็นตัวอย่าง
ปัญหาของสังคมที่วิศวกรอุตสาหการหรือวิศวกรการจัดการหรือนักวิจัยมีส่วนในการแก้ไข
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 มีการประเมินจากข้อร้องเรียนด้านความประพฤติและจริยธรรมของนิสิต
 มีการประเมินจากข้อมูลการเข้าเรียนของนิสิตในแต่ละรายวิชา
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 มี ก ารประเมิ น ความประพฤติ ข องนิ สิ ต จากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหรื อ อาจารย์ ค วบคุ ม
วิทยานิพนธ์
 มีการรายงานความประพฤติของนิสิตจากผู้สอนในแต่ละรายวิชา
 มีการประเมินการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการแก้ปัญหาที่นําเสนอ
 มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอื่นๆ ในเรื่องการอ้างอิงที่ถูกต้องและข้อมูลที่ถูกต้อง
 ตรวจสอบการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิตอย่างใกล้ชิดและควบคุมให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทําวิจัย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. กรณีรายวิชาในระดับปริญญาเอก
1. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญและนํามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
2. รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด
3. สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
4. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่ศึกษาค้นคว้า
5. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม
6. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องได้อย่าง
กลมกลืน
ข. กรณีรายวิชาในระดับปริญญาโท
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
2. มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้ง
3. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
4. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
5. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสม
6. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เน้นการสอนที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย เชิญวิทยากร
พิเศษมาให้ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และวิชาสัมมนา จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลักการและ
ทฤษฎีต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียนและปฏิบัติของนิสิตในวิธีต่างๆ ดังนี้
สอบกลางภาคและปลายภาค
รายงานผลการศึกษา
ผ่านการเรียนในรายวิชาสัมมนา
ประเมินจากรายวิชาบางรายวิชาที่สามารถวัดผลได้
การนําเสนอผลงาน
การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา
การนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
รายงานความก้าวหน้างานวิจัย

2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. กรณีรายวิชาในระดับปริญญาเอก
1. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาสําคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่
2. สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์
โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
3. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสําคัญ
4. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี รวมถึงสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนา สร้างสรรค์ หรือตอบประเด็นปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ข. กรณีรายวิชาในระดับปริญญาโท
1. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา สามารถ
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
2. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์
รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
3. สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่
สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสําคัญ
4. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี รวมถึงสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนา สร้างสรรค์ หรือตอบประเด็นปัญหาทางด้านวิศวกรรม
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน้น การสอนที่ มีก ารนํ า เสนอและอภิ ป รายผลงานวิ จัย ใหม่ อย่ างกว้ า งขวาง เช่ น ใน
รายวิชา 301504 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา 301596 สัมมนา 1 และ
301597 สัมมนา 2 จัดให้มีรายวิชาบางวิชาที่มีรหัส 3(2-2-5) ที่จัดให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างนิสิตกับอาจารย์ และระหว่างนิสิตด้วยกันเอง นอกจากนั้นให้นิสิตจัดทําหัวเรื่อง โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และการทําวิทยานิพนธ์โดยผ่านคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือจัดให้
นิสิตได้เข้าร่วมรับฟังการฝึกอบรมและสามารถไปนําเสนองานวิจัยของตนในที่ประชุมวิชาการในที่
สาธารณชน
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
 การสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาตามลําดับขั้นตอนในหลักการวิจัยทางวิศวกรรม
การจัดการ
 การประเมินผลจากการอภิปรายผลงาน
 การประเมินผลจากการเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตต่อที่ประชุมวิชาการ หรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
 การประเมินผลจากการผ่านวิชาสัมมนา
 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. กรณีรายวิชาในระดับปริญญาเอก
1. สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาทีซ่ บั ซ้อนสูงมากด้วยตนเอง
2. สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
4. สามารถแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่
ซับซ้อน
5. มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพได้
ข. กรณีรายวิชาในระดับปริญญาโท
1. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
2. สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
3. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการ
ข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
4. สามารถแสดงออกทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม
5. สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ใน
รายวิชามีการมอบหมายงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ทํางานกลุ่มร่วมกันใน
การศึ ก ษาค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลาย เป็ น การฝึ ก ร่ ว มกั น คิ ด ในการ
แก้ปัญหา และแบ่งความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกัน และให้นิสิตมานําเสนอหน้าชั้นแล้วอาจารย์ให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยฝึกให้นิสิตมีความกล้าในการเป็นผู้นําในการอภิปรายในแต่ละหัวข้อทั้งงานเดี่ยว
และงานกลุ่ม นอกจากนั้นจัดให้มีหรือสนับสนุนให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ หรือจัดโครงการของ
ภาควิชาฯ ที่นอกเหนือจากในชั้นเรียน เพื่อให้นิสิตได้มีการติดต่อประสานงานหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลที่หลากหลายจากภายนอก
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากคุณภาพของผลงานที่มอบหมายให้นิสิต การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต การเข้าร่วม
กิ จ กรรมต่ า งๆ ของนิ สิ ต การกล้ า แสดงออกในการอภิ ป รายในห้ อ งเรี ย น และพฤติ ก รรมและการ
แสดงออกของนิสิตอื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆ ที่ทําร่วมกัน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. กรณีรายวิชาในระดับปริญญาเอก
1. สามารถเลือกใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ขั้นสูงในการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลของประเด็นวิจัยและปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น
ปัญหาที่สําคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สําคัญ
4. มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สําหรับการ
ทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งโดยการพูด การเขียน
และการนําเสนอต่อกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจนและเหมาะสม
6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
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ข. กรณีรายวิชาในระดับปริญญาโท
1. สามารถเลือกใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ของประเด็นวิจัยและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สําคัญ
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งโดยการพูด และการ
นําเสนอต่อกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสอนหรือแนะนะให้นิสิตสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทํางาน
วิจัยของตนเอง การอบรมเทคนิคในการนําเสนองานที่มีประสิทธิภาพ ให้นิสิตมีการนําเสนอผลงานวิจัย
ในวิชาต่างๆ และสัมมนาที่ส่งเสริมการวิเคราะห์ และส่งเสริมให้นิสิตนําเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน
ที่ประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ รวมถึงการแนะนําให้นิสิตเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบาง
รายวิชา
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ประเมินจากผลการเรียนวิชาที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ประเมินจากผลการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต
 ประเมิ น จากความสามารถของนิ สิ ต ในการนํ า เสนองานทั้ ง ที่ เ ป็ น ภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษ
 ประเมินจากงานที่นําเสนอที่มีการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมการจัดการในการทําวิจัย
 ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก

○ ความรับผิดชอบรอง

กลุ่มรายวิชาระดับปริญญาโท
รายวิชา
301502 การจัดการการผลิต
301503 การจัดการดําเนินการ
301504 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
301505 สถิติประยุกต์สําหรับ
วิศวกรรมการจัดการ
301514 การออกแบบและ
วิเคราะห์การทดลอง
301515 การจําลอง
301516 การจัดการคุณภาพ
โดยรวม
301521 การหาค่าเหมาะสม
ที่สุดและการประยุกต์
301522 การวิจัยดําเนินการใน
การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต
301524 กระบวนการเชิงเฟ้นสุ่ม
301526 การประยุกต์ทฤษฏีเซต

1.คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5
●
●
●
●
●

●

○

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

301527
301528
301529
301530
301531
301533
301534
301535
301536
301537
301540

วิภัชนัยในการ
ดําเนินงาน
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ในงานวิศวกรรมการ
จัดการ
เมตาฮิวริสติกส์
การจําลองเชิงเฟ้นสุ่ม
สําหรับการจัดการโล
จิสติกส์และโซ่อุปทาน
การจัดการงาน
บํารุงรักษา
การจัดการโครงการ
การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน
การจัดการสินค้าคงคลัง
วิศวกรรมการตลาด
การยศาสตร์และ
การออกแบบงาน
วิศวกรรมการจัดการ
ความปลอดภัย
การออกแบบเชิง
ระบบนิเวศและการ
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3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6

6

●

3

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

301542
301544
301545
301546
301547
301548
301549
301591

ประเมินวัฏจกัรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์
การวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรวิสาหกิจ
การผลิตแบบ
ผสมผสานด้วย
คอมพิวเตอร์
ระบบการผลิตแบบ
ยืดหยุ่น
การประยุกต์ของ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ระบบการผลิตแบบลีน
กลยุทธ์การผลิต
หัวข้อคัดสรรทาง
วิศวกรรมการจัดการ
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2. ความรู้
4
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5
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3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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●

○

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

กลุ่มรายวิชาระดับปริญญาเอก
รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

301611 วิศวกรรมคุณภาพขั้นสูง
301612 วิศวกรรมระบบ
สารสนเทศ
301621 กระบวนการเชิงเฟ้นสุ่ม
เชิงวิศวกรรมขั้นสูง
301622 กระบวนการหาค่า
เหมาะสมที่สุดขั้นสูง
301623 การสร้างและการ
วิเคราะห์ตัวแบบการ
จําลองขั้นสูง
301624 การแก้ปัญหาด้วยวิธี
ฮิวริสติกขั้นสูง
301631 การวางแผนและควบ
คุมการผลิตขั้นสูง
301632 ระบบการผลิตและ
อุตสาหกรรมที่ทันสมัย
301641 กระบวนการและ
เทคโนโลยีระบบการ
ผลิตขั้นสูง

2

3

4

5

2. ความรู้
6

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

6

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

301642 การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสูง
301697 หัวข้อคัดสรรทาง
วิศวกรรมการจัดการ
301681 สัมมนา 1
301682 สัมมนา 2
301683 สัมมนา 3
301684 สัมมนา 4
301691-6 วิทยานิพนธ์ 1-6
แบบ 1.1
301791-8 วิทยานิพนธ์ 1-8
แบบ 1.2
301891-6 วิทยานิพนธ์ 1-6
แบบ 2.1
301991-6 วิทยานิพนธ์ 1-6
แบบ 2.2

2

3

4

5

2. ความรู้
6

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

6

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)

ว่าด้วย

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา
- ตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
- มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน ร่วมเป็นกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
- มีการประเมินโดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามจากนิสิตก่อนสําเร็จการศึกษา ถึง
ระดั บความพึ ง พอใจในด้ า นความรู้ ข องหลั ก สูต ร ความพร้อ มของสิ่ ง แวดล้ อม และสิ่ ง
เอื้ออํานวยต่อการเรียนและการวิจัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อ
นํา มาใช้ป รับ ปรุง กระบวนการการเรีย นการสอนและหลั ก สูต ร รวมทั้ง การประเมิ นคุ ณ ภาพของ
หลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษาใน
ด้าน ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
เข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
(ภาคผนวก ข)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1. กําหนดให้อาจารย์ที่เพิ่งได้รับการบรรจุ เข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
จัดเป็นประจําทุกปี เพื่อทําความรู้จักกับมหาวิทยาลัย หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา การ
ประกันคุณภาพ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ
2. สําหรับอาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจากภาควิชาถึง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
พร้อมทั้งแจกเอกสารประกอบที่จําเป็น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะในแก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
1. กําหนดนโยบายให้แต่ละภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา
ทางวิชาการและวิชาชีพ แก่คณาจารย์ โดยให้เข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน
2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยจัดโครงการชี้แจงรายละเอียด
แก่คณาจารย์ทสี่ นใจ
3. สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
4. จัดทําวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์บทความทางวิชาการ
ของคณาจารย์ในคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ทําหน้าที่บริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอนให้ เ ป็ น ไปตามแผนการศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร ดํ า เนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการติ ด ตาม
ประเมินผลหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
1.2 จัดให้มีการประชุม สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ ประจําหลักสู ตร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่ น นิสิต ศิ ษย์ เก่ า ผู้ ใช้ บัณฑิต
รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมเสนอแนะหรือให้ความคิดเห็นต่อแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน อย่างสม่ําเสมอ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนในทุกรายวิชาผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะหรือที่ประชุมของภาควิชา ที่ดูแลหลักสูตรอยู่
1.4 มีระบบการประเมินและสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์ ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน โดยฝ่ายวิชาการประจํา
คณะ หรือภาควิชาที่ดูแลหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
1.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ โดยจัดทําประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
และแผนการสอนที่มีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระครบทุกรายวิชา มีการกําหนดกระบวนการเรียน
การสอนที่มีทั้งบรรยาย ปฏิบัติ สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการ
แจกประมวลรายวิชาและแผนการสอน ให้ผู้เรียนได้รับทราบตลอดจนแจ้งให้ผู้เรียนได้รับทราบถึง
เกณฑ์ในการวัดผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาด้วย
1.6 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมาเป็นวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษ เพื่อให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการสอนแก่คณาจารย์เป็น
ประจํา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียน
ปฏิบัติการอย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ตลอดจนสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มี
ระบบบริหารจัดการที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งในระดับภาควิชา ในระดับคณะและภายนอกสถาบัน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมี ความพร้อมด้ านหนังสือ ตําราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยผ่านการ
บริ ก ารของสํ า นั ก หองสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย และห้ อ งสมุ ด คณะ ทั้ ง นี้ ห นั ง สื อ เรี ย นและเอกสาร
Website ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์มีดังนี้
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- สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีตํารา เอกสารในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดังนี้
ตําราเรียน
: ภาษาไทย
56,209
เล่ม
: ภาษาต่างประเทศ
24,411
เล่ม
วารสาร
: ภาษาไทย
60
ชื่อเรื่อง
: ภาษาต่างประเทศ
25
ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูล (Database)
30
ฐานข้อมูล
โสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ : ภาษาไทย
2,264
รายการ
: ภาษาอังกฤษ
956
รายการ
- ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีตําราตามยอดปี 2554 ดังนี้
ตําราเรียน
: ภาษาไทย
6,846
เล่ม
: ภาษาอังกฤษ
2,557
เล่ม
วารสาร
: ภายในประเทศ
51
ชื่อเรื่อง
: ต่างประเทศ
28
ชื่อเรื่อง
โสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ : ซีดีรอม
1,400
แผ่น
จัด ให้ มีห้ อ งคอมพิ ว เตอร์สํ าหรั บนิ สิ ต เพื่ อใช้ใ นการค้น คว้ า และเรีย นรู้ นอกจากนี้ ค ณะมี
อุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนภาคบรรยายและปฏิบตั ิการอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
จัดเตรียมงบประมาณโดยประสานงานกับสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อหนังสือ
และตําราที่เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อนี้ได้เปิดโอกาสให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆที่จําเป็น สําหรับห้องสมุดของคณะมีการเตรียม
งบประมาณสําหรับจัดซื้อหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังจัดเตรียมงบประมาณ
สําหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนและครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
ของอาจารย์
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ข้อ 15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐาน
ด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้
โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกําหนดข้างต้นโดย
- จัดทําแบบสํารวจความต้องการจากนิสิตในใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
กระบวนการในการรับอาจารย์ใ หม่ เริ่มจากการส่ งใบสมัครให้ แ ก่ภาควิชาที่มีผู้มาสมั ค ร
กลั่นกรอง ประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ว่าเพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอนในเบื้องต้น
จากนั้นคณะจะพิจารณากรอบอัตรา หากยังมีว่าง ก็จะนําเข้าที่ประชุมกรรมการคณะเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองในรอบที่สอง หากกรรมการคณะเห็นชอบ ก็จะนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติบรรจุ
หรือหากไม่มีกรอบอัตราแต่ผู้สมัครมีคุณวุฒิสูง ก็จะดําเนินการขอกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
กระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการติดตาม
คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปีและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร กระทําโดยผ่าน
กรรมการวิชาการของคณะ และกรรมการประจําภาควิชา
3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษมุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิตนอกเหนือไปจาก
ความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณการทํางานในวิชาชีพจริง โดยผ่านความเห็นชอบของที่
ประชุมภาควิชาและคณะ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
อ้างอิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
สนับสนุนการฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝึกการทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ โดยมีการจัดสรร
งบประมาณทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชา
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
(1) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงใน
รายวิชาต่าง ๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นิสิต
(2) มีผู้ช่วยสอนประจําห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในจํานวนที่เหมาะสม
(3) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทํา
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours)
เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา
กิจกรรมแก่นิสิต
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
เป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 (ภาคผนวก ข)
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตลาดแรงงานของดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ยั ง เป็ น ที่ ต้ อ งการอยู่ อ ย่ า งมาก เช่ น
ตํ า แหน่ ง อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย และนั ก วิ จั ย มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต จะ
ดําเนินการเมื่อดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นสําเร็จการศึกษาและทํางานกับผู้ใช้บัณฑิตไปแล้ว 2 ปี เพื่อให้
หลักสูตรมีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทําให้ ดุษฎีบัณฑิต มีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ กําหนดตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ x
x
x
ประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการดํ า เนิ น การของ
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ x
x
x
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนเปิดการ x
x
x
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิช า ตามแบบ มคอ.5 x
x
x
ภายใน 30 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนให้ ค รบทุ ก
รายวิชา
(5) จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 x
x
x
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ x
x
x
กําหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
x
x
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มอค.7 ของปีที่ผ่านมา
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน x
x
x
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ และ/หรือ x
x
x
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง x
x
x
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
x
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย

ปีที่ 4

x
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) ร้อยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาอย่างน้อย
ร้อยละ 40

ปีที่ 1 ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

x

x

เกณฑ์การประเมินผลการดําเนินการเพื่อรับรองหลักสูตร
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 1-12 กําหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา ผลการประเมินแต่ละปี
ต้องอยู่ในระดับดี คือ ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ครบถ้วนและตัวบ่งชี้ที่ 6- 12 บรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้ อยละ 80 ของตั วบ่งชี้ ในปีที่ประเมิน กรณี หลั กสูตรระดับปริ ญญาเอกต้องมี ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 ปี ผลการประเมินอยู่ในระดับดีหมายถึง ดําเนินการ
ตามตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ครบถ้วน และดําเนินตัวบ่งชี้ ที่ 6-12 บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
จํา นวนตั วบ่ ง ชี้ ข องปี ที่ ป ระเมิ น สํ าหรั บ ตั วบ่ ง ชี้ที่ 13 เป็ น ตัว บ่ งชี้ เ ฉพาะของหลั กสู ต รที่ จ ะต้ อ ง
ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
สําหรับตัวบ่งชี้ 13 เป็นตัวบ่งชี้เฉพาะของหลักสูตรต้องดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายทั้ง 3
ตัวบ่งชี้ จึงจะถือว่าการจัดการศึกษาหลักสูตรนี้อยู่ในระดับดี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
; มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา
จุดอ่อน
และจุดแข็งในการสอนของผู้สอนเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมโดยอาจารย์แต่ละคน
; มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ
; มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
; วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสม
กับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
; ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน
และการใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
; ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย
; ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
; ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1
คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้คณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของ
การบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาและนําไปสู่การดําเนินการปรับปรุงรายวิชา
และหลักสูตรต่อไป สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

มคอ 2

