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สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยนเรศวร
: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Management Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการ)
: วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ)
: Master of Engineering (Management Engineering)
: M.Eng. (Management Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรเป็นแผน ก แบบ ก2 มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
: เป็นหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
: รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
: ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
: ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
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6.1 กําหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ พ.ศ. 2548
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
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษาสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย ดังต่อไปนี้
(1) วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการบริหารจัดการ
(2) วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร
(3) นักวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการวิศวกรรม และระบบการจัดการ
(4) วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
(5) วิศวกรความปลอดภัย
(6) วิศวกรควบคุมคุณภาพ หรือวิศวกรเพิ่มผลผลิต
(7) วิศวกรประเมินโครงการสินเชื่อธนาคาร
(8) วิศวกรฝ่ายขาย
(9) วิศวกรการผลิต หรือวิศวกรโรงงาน
(10) นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(11) ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
(12) วิศวกรโลจิสติกส์
(13) อาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการจัดการ

9. ชื่อ ตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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ชื่อ-นามสกุล/
เลขประจําตัวประชาชน
1 นายอภิชัย ฤตวิรุฬห์
3-5499-0017 x-xx-x

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2 นายภูพงษ์ พงษ์เจริญ
3 6599 0016 x-xx-x

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

ที่

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

Ph.D.
M.Eng
วศ.บ.

Industrial Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

Clemson University
Clemson University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

Manufacturing Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

University of Newcastle upon
Tyne

อาจารย์

Ph.D.
M.Eng
วศ.บ.

Manufacturing Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

The University of Melbourne
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
ใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการในอาคารสถานที่ได้จัดไว้ในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอาจจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมกับนิสิตตามความเหมาะสม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ขอบเขตพรมแดนด้านการค้า และอุตสาหกรรมได้ขยายตัวออกไปมากจาก
ระดับท้องถิ่น ไปสู่ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยจําเป็นต้องปรับตัวเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้องค์กรภาคธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทั้ง
อุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการ จําเป็นต้องมีการปรับปรุง ประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และ
พัฒ นาเครื่อ งมื อที่ ส ามารถยกระดั บ และสร้ า งขี ดความสามารถในการแข่ งขั น อย่า งหลีก เลี่ ยงไม่ ไ ด้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรทุกๆ องค์กรต้องทําการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของตนให้เป็นทรัพยากร
ที่มีค่าในการใช้องค์ความรู้ เทคนิค และเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการดําเนินการหรือการบริหารจัดการ
ธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นในความต้องการการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีค่า
ต่อการพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งให้ความสําคัญกับการวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรั บการพัฒนาประเทศ ในการยกระดับ
ศักยภาพการผลิตทั้งในด้านทรัพยากรเงินทุน แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักรและกระบวนการผลิต ให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
การขยายตัวขององค์กรธุรกิจนั่นเอง ทําให้ความซับซ้อนในการดําเนินการและการบริหารจัดการเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งวิศวกรรมการจัดการเป็นการนําองค์ความรู้ด้านเทคนิค มาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการ ทั้งใน
เรื่องของการออกแบบระบบการจัดการการผลิต การจัดการการดําเนินงาน การจัดการคุณภาพ กลยุทธ์
การจัดการ และเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถนํามาพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพขององค์กรให้สูงขึ้น
เป็ น การเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ องค์ ก รธุ ร กิ จ ต่ า งๆ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมการจั ด การ
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มหาบัณฑิตจึงมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถพัฒนา ปรับปรุง หรือ ประยุกต์ใช้
เทคนิคของวิศวกรรมการจัดการขั้นสูง เพื่อนําไปใช้แก้ปัญหาให้กับองค์กรธุรกิจได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
องค์ความรู้ของมหาบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมการจัดการนั้น ทําให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทําให้
องค์กรนั้นมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น อันจะนําไปสู่การขยายตัวของระบบธุรกิจของประเทศ
มหาบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษาไป สามารถนําเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาช่วยเหลือสังคมท้องถิน่
และประเทศชาติ และเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตขยายตัว ก่อให้เกิดการสร้างงานให้กับชุมชนและ
สังคมโดยรอบ
โดยเฉพาะในหลักสูตรนี้ต้องการการผลิตมหาบัณฑิตวิศวกรการจัดการที่รองรับการ
ทํางานเพื่อท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยไม่หนีเข้าไปทํางานในย่านนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
หรือในเมืองหลวง อันเป็นกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และทําให้ไม่กอ่ ให้เกิดปัญหาทาง
สังคมจากการเข้าไปหนาแน่นในเมืองใหญ่ๆ นอกจากนี้ในหลักสูตรนี้ต้องการเน้นการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะทีส่ อดคล้องตามอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ตอ้ งการให้นิสิตมีทั้ง “เก่งคิด เก่ง
คน เก่งงาน เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา” และการพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน อันได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่
ต้องการทั้งคนทํางานที่ทั้งเก่งและดีด้วย หรือต้องการคนที่ใช้ความรู้คู่กบั คุณธรรม เมื่อมีทั้งคนเก่งและ
คนดีซึ่งจะช่วยทําให้สังคมและประเทศเกิดการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากความต้องการในการปรับตัวและพัฒนาให้ตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากภายนอก รวมถึงการเข้าสู่กรอบความร่วมมือตาม
ปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาที่กําหนดให้มีการพัฒนามาตรฐานของการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ เ รี ย น และการเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ เปิ ด เสรี ท างการศึ ก ษา และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาในปี พ.ศ. 2555 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน และการพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ด้วยผลกระทบดังกล่าวนี้ทําให้จําเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการจัดการ
เครื่องมือต่างๆที่สามารถนําไปใช้พัฒนาระบบการจัดการ และรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีที่จะ
เข้ามามีบทบาท มีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรม
จัดการที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมถึงองค์กรของรัฐ มีความ
เข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถนําหรือพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่เหมาะสม เข้ามาใช้ให้เป็นข้อ
ได้เปรียบหรือเครื่องมือที่สร้างความสามารถในกิจการธุรกิจ รวมถึงการดูแลกํากับให้องค์กรสามารถ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างบุคลากรที่มีความเข้าใจ และสามารถสร้าง พัฒนา
หรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่กับองค์กรธุรกิจ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งมหาบัณฑิตที่
สําเร็จไปจะมีคุณลักษณะที่สอดคล้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5
ด้าน อันได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมมหาบั ณ ฑิ ต นั้ น ได้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
“มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม” ที่เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้พลวัตระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นไปที่การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม หรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการวิศวกรรมและระบบการจัดการอัน
เป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่ประกอบอยู่ใน 4 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิต
และพัฒนาบุคลากร 2) การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้และนวัตกรรม 3) การบริการวิชาการแก่สังคม
และ 4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาทีเ่ ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาทีเ่ ปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่ ต้องมาเรียน
ไม่มี
13.2 การบริหารจัดการ
ไม่มี

มคอ 2

มคอ 2

6

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทั้งในทฤษฎี ปฏิบัติและการทําวิจัยทาง
วิศวกรรมการจัดการและสามารถทํางานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับท้องถิ่นและภาคเหนือ
ร่วมกับผู้ประกอบการ โดยหลักสูตรเน้นการบริหารจัดการงานทางด้านวิศวกรรมเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพ
ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมและบริการให้ก้าวไปสู่ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้านวิศวกรรมการจัดการในโรงงาน
และสามารถนําเอาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในการดําเนินงานได้
2.
มีทั กษะความสามารถในการวิจัยและพั ฒนางานทางด้านวิศวกรรมการจัดการให้
ก้าวหน้าเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
3.
เป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมในด้านคุณธรรมจริยธรรมและสํานึกในจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ
2. แผนพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มีแผนในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่กําหนดโดย ศธ. และในการดําเนินการจะมีความ
สอดคล้องกับกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมี
แผนการพัฒนา กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่สําคัญดังนี้
แผนพัฒนา
1. พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย
รวมถึงปัจจัยที่
สนับสนุนระบบการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย

กลยุทธ์
1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทีจ่ ําเป็นต่อการ
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
1) ห้องเรียน ที่มีโสตทัศนูปกรณ์ที่
ครบถ้วน สะอาด มีขนาดเหมาะสมกับ
จํานวนผู้เรียน และ สอดคล้องกับการจัด
เรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต
2) ห้องสมุดที่มีหนังสือ และเอกสารทาง
วิศวกรรมครบทุกสาขาวิชา และมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิจัย
3) ห้องปฏิบตั ิการ ที่มีเครือ่ งมือและ
อุปกรณ์รองรับงานวิจัยระดับสูง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.1 ร้อยละของจํานวนห้องเรียนที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามกลยุทธ์ที่ 1(1)
1.2 สัดส่วนงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาห้องสมุด

1.3 สัดส่วนงบประมาณเพื่อการ
จัดซื้อเครือ่ งมือและอุปกรณ์รองรับ
งานวิจัยระดับสูง
4) พื้นที่ทํางานที่เอื้ออํานวยต่อการทําวิจยั 1.4 จํานวนห้องทํางานของนิสิตที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขอ้ ที่ 1(4)
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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แผนพัฒนา

กลยุทธ์
2. พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่มหาบัณฑิต
ที่มีความ สามารถในการพัฒนาทักษะด้าน
งานวิจยั
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเผย แพร่
ผลงานทางวิชาการในวารสาร และ/หรือ ใน
ที่ประชุมวิชาการ
2) สนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษใน
การศึกษาและวิจัย

3) มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาย นอกมาบรรยาย
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ 1) ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
มีความทันสมัย
เทคโนโลยี ความต้องการของผูป้ ระกอบการ
สอดคล้องกับ
และหน่วยงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมใน
ความก้าวหน้าทาง
สาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
เทคโนโลยีในงานด้าน หลักสูตรให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน
วิศวกรรมการจัดการ
2) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
และมีมาตรฐานไม่ต่ํา
สม่ําเสมอ
กว่าที่ ศธ. กําหนด
3) เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือในด้านการวิจัย กับหน่วยงาน
ภายนอกทัง้ ในภาคเอกชน และภาครัฐ
3. พัฒนาบุคลากรให้มี
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ความรู้และ
ร่วมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ประสบการณ์เพียงพอ
2) จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการ
เพื่อการพัฒนา
เรียนการสอน การวิจัย การเพิม่ ทักษะ และ
ประสิทธิภาพการสอน ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรด้านวิชาการ
และการวิจยั
3) มีการประเมินผลการเรียนการสอน
เพื่อ ให้เกิดการเรียนการสอนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.1 ร้อยละของบทความทาง
วิชาการที่มีการตี พิมพ์เผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.2 มีวารสารวิศวกรรมรองรับการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
1.3 มหาบัณฑิตมีความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
1.4 เอกสารการเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.1 มีเอกสารแสดงหลักสูตรตาม
มคอ. ครบถ้วน

1.2 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่าย
1.1 จํานวนของบทความทาง
วิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
1.2 มีการจัดโครงการแก่บุคลากร
ด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย เพิ่มทักษะ
และประสบการณ์
1.3 รายงานผลการประเมินการ
เรียน
การสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบเป็นแบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจั ด การเรี ย นการสอนภาคฤดู ร้ อ นในแต่ ล ะรายวิ ช า ให้ ขึ้ น อยู่ กั บ การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร โดยให้มีจํานวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงได้กับ
ภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วันและเวลาราชการปกติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตขาดทักษะด้านการทําวิจัย และมีทักษะภาษาอังกฤษที่ไม่ดี
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3
จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา 301504 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของบัณฑิตศึกษาและมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการวิจัย เช่น การเขียนโครงร่างการ
วิจัย/ จริยธรรมในการวิจัย เป็นต้น สําหรับภาษาอังกฤษนั้น ในบางรายวิชา จัดให้มีสื่อการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ให้ศึกษาค้นคว้าบทความภาษาอังกฤษและนําเสนอ รวมถึงให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจาก
สถาบันภาษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี:
2.5.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
จํานวนนิสิต
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
รวม
5
10
10
10
10
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
5
5
5
5
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2.6 งบประมาณตามแผน
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
1. งบประมาณรายได้
169,750 339,500 339,500 339,500
รวมรายได้
169,750 339,500 339,500 339,500
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2555
2556
2557
2558
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
129,750 299,500 299,500 299,500
2. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
20,000
20,000
20,000
20,000
สิ่งก่อสร้าง
3. หมวดเงินอุดหนุน
20,000
20,000
20,000
20,000
รวม
169,750 339,500 339,500 339,500
จํานวนนิสิต
5
10
10
10
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต
33,950
33,950
33,950
33,950
รายละเอียดรายรับ

2559
339,500
339,500
2559
299,500
20,000
20,000
339,500
10
33,950

2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ประกาศหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศหรือข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้อง
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1
2
3

รายการ
งานรายวิชา (Course work)
1.2 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2548
แผน ก
แบบ ก 2
12
12
36

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2
งานรายวิชา
ไม่น้อยกว่า
24
1) วิชาบังคับ
จํานวน
9
301502 การจัดการการผลิต
Production Management
301503 การจัดการดําเนินการ
Operations Management
301505 สถิติประยุกต์สําหรับวิศวกรรมการจัดการ
Applied Statistics for Management Engineering
2) วิชาเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า
15
ให้เลือกจากรายวิชา ต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิชาสถิติและวิศวกรรมคุณภาพ
301514 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
Design and Analysis of Experiments
301515 การจําลอง
Simulation
301516 การจัดการคุณภาพโดยรวม
Total Quality Management
301591 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการ
Selected Topic in Management Engineering

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
แผน ก
แบบ ก 2
24
9
15
12
5
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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(2) กลุ่มวิชาการวิจัยดําเนินงาน
301521 การหาค่าเหมาะสมที่สุดและการประยุกต์
Optimization and Applications
301522 การวิจัยดําเนินการในการวางแผนและควบคุมการผลิต
Operations Research in Production Planning and
Control
301524 กระบวนการเชิงเฟ้นสุ่ม
Stochastic Processes
301526 การประยุกต์ทฤษฎีเซตวิภัชนัยในการวิจัยดําเนินงาน
Applied Fuzzy Set Theory in Operations Research
301527 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมการจัดการ
Numerical Methods in Management Engineering
301528 เมตาฮิวริสติกส์
Metaheuristics
301529 การจําลองเชิงเฟ้นสุ่มสําหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
Stochastic Modeling for Logistics and Supply Chain
Management
301591 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการ
Selected Topic in Management Engineering
(3) กลุ่มวิชาการจัดการเชิงวิศวกรรม
301530 การจัดการงานบํารุงรักษา
Maintenance Management
301531 การจัดการโครงการ
Project Management
301533 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
301534 การจัดการสินค้าคงคลัง
Inventory Management
301535 วิศวกรรมการตลาด
Marketing Engineering
301536 การยศาสตร์และการออกแบบงาน
Ergonomics and Work Design
301537 วิศวกรรมและการจัดการความปลอดภัย
Safety Engineering and Management
301591 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการ
Selected Topic in Management Engineering

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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(4) กลุ่มวิชาระบบการผลิต
301540 การออกแบบเชิงระบบนิเวศและการประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์
Eco-Design and Product Life Cycle Assessment
301542 การวางแผนการใช้ทรัพยากรวิสาหกิจ
Enterprise Resource Planning
301544 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Integrated Manufacturing
301545 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
Flexible Manufacturing Systems
301546 การประยุกต์ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Applications of Industrial Robot
301547 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Product Design and Development
301548 ระบบการผลิตแบบลีน
Lean Production Systems
301549 กลยุทธ์การผลิต
Manufacturing Strategy
301591 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการ
Selected Topic in Management Engineering
3) วิทยานิพนธ์ (สําหรับแผน ก แบบ ก2) จํานวน
301592 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
301593 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2
301594 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, Type A2

12

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)
หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จํานวน
5
หน่วยกิต
301504 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
301596 สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
301597 สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar II
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3.1.4 แผนการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มีรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก2
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
301504 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0-6)
Research Methodology in Science and
Technology (Non-credit)
301502 การจัดการการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
301503 การจัดการดําเนินการ
3(3-0-6)
Operations Management
301505 สถิติประยุกต์สําหรับวิศวกรรมการจัดการ
3(2-2-5)
Applied Statistics for Management Engineering
รวม
9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา

รายวิชา

301xxx

วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
รวม

301xxx
301592
301596

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3 หน่วยกิต
1(0-3-1)
9 หน่วยกิต
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ปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา

รายวิชา

301xxx

วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
รวม

301xxx
301593
301597

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3 หน่วยกิต
1(0-3-1)
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา

รายวิชา

301xxx

วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, Type A2
รวม

301594

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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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
กระบวนการเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการ
วางแผนโดยรวม
Operations and competitiveness; quality management; statistical process
control; 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 จรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิควิธีการวิจัย
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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
3(2-2-5)
Applied Statistics for Management Engineering
บทบาทของสถิ ติ ใ นงานวิ ศ วกรรมในความน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม แบบไม่ ต่ อ เนื่ อ งและ
แบบต่อเนื่องความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การกระจายตัวของความน่าจะเป็นร่วม
การสุ่มตัวอย่างและการอธิบายข้อมูล การประมาณค่าแบบจุดของพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบง่ายและเชิงพหุ การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองแบบตัว
แปรเดียว และแบบหลายตัวแปร การทดลองแฟคทอเรียล และการวิเคราะห์ตัวแปรผิวสะท้อน
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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(2-2-5)
Design and Analysis of Experiments
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
คุ ณ ภาพของปรมาจารย์ ด้า นคุ ณ ภาพ เครื่อ งมือ และเทคนิ ค ในการวางแผน ควบคุม 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
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301521

การหาค่าเหมาะสมที่สุดและการประยุกต์
3(3-0-6)
Optimization and Applications
การหาค่าเหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การออกแบบ และการ
ควบคุมระบบการผลิต การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบไม่เชิงเส้นตามแบบแผนและวิธีพิจารณาขั้นตอน
ปฏิบัติ 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
301527

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมการจัดการ
3(3-0-6)
Numerical Methods in Management Engineering
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและอัลกอริธึม เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมการจัดการ วิธีการในการ
แก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด การกําหนดปัญหาและการหาคําตอบสําหรับปัญหาด้านการวาง
แผนการผลิต และการจําลองเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่องเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุด
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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

เมตาฮิวริสติกส์
3(3-0-6)
Metaheuristics
แนวคิดเบื้องต้นของปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด การแบ่งประเภทของวิธีการหาค่าที่
เหมาะสมที่สุด ความหมายและแนวคิดของเมตาฮิวริสติกส์ การค้นหาคําตอบแบบพื้นที่ใกล้เคียง การอบ
อ่อนจําลอง ทาบูเสิร์ช การค้นหาแบบเปลี่ยนแปลงเนเบอร์ฮูด อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม การหาคําตอบที่
เหมาะสมที่สุดแบบอาณานิคมมด การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบความฉลาดแบบกลุ่ม วิธีการเมตาฮิว
ริสติกส์ที่ทันสมัยอื่นๆ
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
โลจิสติกส์แบบไปหน้าและผันกลับ
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
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
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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
ระบบสิ น ค้ า คงคลั ง การจํ า แนกประเภทและวิ เ คราะห์ รู ป แบบของสิ น ค้ า คงคลั ง ตาม
ลักษณะของความต้องการของผู้บริโภค การจัดการสินค้าคงคลังซึ่งรวมถึงสินค้าคงคลังระดับเดียว
สินค้าคงคลังความต้องการแบบอิสระ สินค้าคงคลังความต้องการแบบพึ่งพิง และสินค้าคงคลังแบบ
ขั้นบันไดหลายระดับในห่วงโซ่อุปทาน
Inventory system; classification and analysis of inventory models based on
customer demands; managing inventory including single-level, independent demand,
dependent demand inventories, multi-echelon inventory in supply chain
301535

วิศวกรรมการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Engineering
กลยุทธ์การตลาด การวางแผนการตลาดสําหรับวิศวกรรม การตลาด พฤติกรรมของลูกค้า
การวิจัยการตลาดและระบบข้อมูล กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การบริการและยี่ห้อ กลยุทธ์การกําหนดราคา กล
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
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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; ergonomic methodology
301540

การออกแบบเชิงระบบนิเวศและการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
Eco-Design and Product Life Cycle Assessment
บทบาทของการออกแบบเชิงระบบนิเวศและการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ใน
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.
301542

การวางแผนการใช้ทรัพยากรวิสาหกิจ
3(3-0-6)
Enterprise Resource Planning
แนวคิดและหลักการของระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากรวิสาหกิจ บทบาทของการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรวิสาหกิจในองค์กรสมัยใหม่ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรที่
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บริหารงานแบบบูรณาการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวางแผนการใช้ทรัพยากรวิสาหกิจ
Concepts and principles of enterprise-resource planning systems; ERP roles
in modern organizations; analyzing cross-functional business process integration;
enterprise resource planning system software
301544

การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Integrated Manufacturing
การออกแบบและการนํ า ไปปฏิ บั ติ ข องการผลิ ต แบบผสมผสานด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
องค์ประกอบของการผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผนการผลิตและการควบคุมการ
ออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผน
กระบวนการคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนและการควบคุม ระบบการซ่อมบํารุงแบบบูรณาการ การขนถ่าย
วัตถุดิบ
Design and implementation of computer integrated manufacturing;
components of computer integrated manufacturing; 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 การขนถ่ายวัตถุดิบและโรง
เก็บสินค้า ระบบการประกอบ ระบบควบคุมคุณภาพโดยอัตโนมัติ การตรวจจับและการได้มาของ
ข้อมูล เทคนิคการผลิตแบบเซลลูลาร์ การจําลองและความอัจฉริยะในการผลิตกลยุทธ์ที่ใช้สําหรับ
โรงงานอัตโนมัติ
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
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
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301547

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
Product Design and Development
หลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบบอัจฉริยะขั้นสูง การศึกษาถึง
ผลกระทบของการออกแบบ การผลิตที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
Principles of product design and development; advanced intelligent design;
study of impact of design; 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 การผลิตแบบเซลลูลาร์
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

change

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการ
3(3-0-6)
Selected Topic in Management Engineering
หัวข้อที่น่าสนใจในทางวิศวกรรมการจัดการ หัวข้อเรื่องอาจเปลี่ยนไปในแต่ละภาคเรียน
Interesting topics in management engineering, the topics may be subject to
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301592

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
3 หน่วยกิต
Thesis I, Type A2
การค้นคว้าในฐานข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะนําไปสู่การเกิดแนวคิดใหม่ๆ การติดตามงานวิจัยที่มี
ความเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สนใจ สรุปผลการค้นคว้าและจัดทํารายงานความก้าวหน้าของหัวข้อที่สนใจ
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Literature review difference data bases, which will generate new concepts
following research work relating to the interested topics, summary report of the
literature and progress report of the interested topics to present to the advisor
301593

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
3 หน่วยกิต
Thesis II, Type A2
การดํ าเนินงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใ หม่ท างวิศวกรรมการจัดการ การอภิปราย
ความรู้ที่ได้รับเพื่อให้มีความพร้อมในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ รายงานสรุปผลความก้าวหน้าของ
การทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Conducting research, establishment of novel management engineering
knowledge, discussion of obtained knowledge to get ready for the thesis proposal
defense, summary report of the thesis progress to present to the advisor
301594

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
6 หน่วยกิต
Thesis III, Type A2
การเขียนวิ ทยานิพนธ์ฉ บับ สมบูร ณ์ การสอบวิ ทยานิพนธ์ ผ่านและจั ดพิม พ์เป็ นรูปเล่ ม
วิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
Writing of complete thesis, preparing research contents for publication,
passed thesis defense and published thesis book submitted to the graduate school
301596

สัมมนา 1
Seminar I
นําเสนอรายงานและอภิปรายในหัวข้อทางวิศวกรรมการจัดการ
Report and discuss on topics in management engineering

1(0-3-1)

301597

สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar II
นํ า เสนอรายงานและอภิป รายในหั วข้ อทางวิ ศ วกรรมการจั ดการที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หั ว ข้ อ

วิทยานิพนธ์
Report and discuss on topics in management engineering related to
research proposal
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ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ประกอบด้วยเลข 6 หลัก แยกเป็น 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1. เลขรหัสสามตัวแรก
หมายถึง กลุ่มตัวเลขประจําสาขาวิชา
หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
(301)
(นับจากขวาไปซ้าย) ให้ความหมาย ดังนี้
2. เลขรหัสสามตัวหลัง
หมายถึง อนุกรมรายวิชา
2.1 เลขหลักหน่วย
หมายถึง กลุ่มรายวิชาต่างๆ
2.2 เลขหลักสิบ
หมายถึง กลุ่มวิชาแกนวิศวกรรมการจัดการ
เลข 0
หมายถึง กลุ่มวิชาสถิติและวิศวกรรมคุณภาพ
เลข 1
หมายถึง กลุ่มวิชาการวิจัยดําเนินงาน
เลข 2
หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการเชิงวิศวกรรม
เลข 3
หมายถึง กลุ่มวิชาระบบการผลิต
เลข 4
หมายถึง หัวข้อคัดสรร สัมมนา วิทยานิพนธ์
เลข 9
หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 เลขหลักร้อย
หมายถึง ระดับปริญญาโท
เลข 5
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล/
เลขประจําตัวประชาชน
1* นายอภิชัย ฤตวิรุฬห์
3-5499-0017 x-xx-x

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2* นายภูพงษ์ พงษ์เจริญ
3 6599 0016 x-xx-x

ที่

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

Ph.D.
M.Eng
วศ.บ.

Industrial Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

Clemson University
Clemson University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

Manufacturing Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

University of Newcastle upon
Tyne

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

อาจารย์

4 นางโพธิ์งาม สมกุล
3-5001-0002x-xx-x

อาจารย์

Ph.D.
M.Eng
วศ.บ.
Ph.D.

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

M.Eng
วศ.บ.
5 Mr.Gareth Ross

อาจารย์

Ph.D.
BS.C.

* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

AstonUniversity
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
ที่

ชื่อ-นามสกุล/
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ประเทศ
USA
USA
ไทย

2546
2542
2537

UK
ไทย
ไทย

2544
2539
2537

8

8

9

9

6

6

1

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.
M.Eng
วศ.บ.

Industrial Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

2

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

3

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

อาจารย์

4

นางโพธิ์งาม สมกุล
3-5001-0002x-xx-x

อาจารย์

Ph.D.
M.Eng
วศ.บ.
Ph.D.

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

The University of Melbourne
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Cardiff University

Australia
ไทย
ไทย
UK

2548
2543
2541
2554

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

Clemson University
Clemson University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชม.สอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน
เมื่อปรับปรุง
หลักสูตรนี้
8
8

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา
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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
Australia
ไทย

2554
2549
2545
2542
2535

4

4

12

12

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

16

นายศิษฎา สิมารักษ์
3-5099-0050x-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมวัสดุและโลหการ

Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
M.Eng
วศ.บ.

Mechanical Engineering
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมโลหการ
Manufacturing Eng.
วิศวกรรมอุตสาหการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
Osaka University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
RMIT university
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.2.3 อาจารย์พิเศษ: ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
- ไม่มี –
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
การทําวิทยานิพนธ์ คือการทําวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิศวกรรมการจัดการ
ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการประจําหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้
คําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็น
รูปเล่มวิทยานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมี
หลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมการจัดการและเทคโนโลยี มาใช้ในการทํา
วิทยานิพนธ์อย่างได้ผลเป็นที่น่าพอใจและนําเสนอผลการศึกษาได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน
5.3 ช่วงเวลา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ของปีการศึกษาที่ 1
5.4 จํานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
กํ า หนดให้ มี ร ะบบคณะกรรมการและอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ จั ด คาบเวลาเข้ า พบ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา จั ด ทํ า บั น ทึ ก การให้ คํ า ปรึ ก ษาและกํ า หนดให้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นทํ า
วิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
วิทยานิพนธ์ : กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน โดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์
มี ค ณะกรรมการจํ า นวน 4 คน ซึ่ ง มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งน้ อ ย 1 คน เป็ น กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสติ
ด้านการวิจัย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1. นิสิตทุกคนต้องทําวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นการเรียนรู้กระบวนการวิจัยที่
นําไปใช้ได้จริง โดยเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง
2. มีการสอดแทรกความสามารถในการวิจัย และการค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเองในทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาสัมมนา
3. ให้นิสิตเข้าร่วม/นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ และ
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมทางวิชาการ
ด้านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบ
1. ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น การนําเสนอ
งานและการบ้าน ให้มีการถามตอบและแสดงความคิดเห็นในทุก
รายวิชา
2. มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนโดยเฉพาะวิชาสัมมนา มีอภิปรายในหัวข้อ
เฉพาะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผล และการนําเสนอรายงาน
3. เคารพกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การ
เข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอ การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน การเสริมความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น
ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. ให้ความรู้ถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
เกี่ยวกับวิชาชีพที่มีผลกระทบต่อสังคม และการปฏิบัติวิชาชีพ
ด้านบุคลิกภาพ
1. ให้ข้อเสนอแนะและสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การแสดงท่าทางใน
การนําเสนองานอย่างมืออาชีพ เทคนิคการพูดคุยประสานงาน การ
เจรจาสื่อสาร การเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์ และการวางตัวที่
เหมาะสมระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสติ
ด้านทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอด
1. สอดแทรกการฝึกฝนวิธีการนําเสนอข้อมูลและแสดงความคิดในชั้น
ความรู้
เรียนและวิชาสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
2. ให้นิสิตเข้าร่วม/นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 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 จริยธรรม
ในสภาพแวดล้อมของการทํางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
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
 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
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
2. มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้ง
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3. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
4. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
5. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสม
6. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เน้นการสอนที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย เชิญวิทยากร
พิเศษมาให้ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และวิชาสัมมนา จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลักการและ
ทฤษฎีต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนและปฏิบัติของนิสิตในวิธีต่างๆ ดังนี้
 สอบกลางภาคและปลายภาค
 รายงานผลการศึกษา
 ผ่านการเรียนในรายวิชาสัมมนา
 ประเมินจากรายวิชาบางรายวิชาที่สามารถวัดผลได้
 การนําเสนอผลงาน
 การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา
 การนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้ดุลย
พินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
2. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์
รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
3. สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสําคัญ
4. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี รวมถึงสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนา สร้างสรรค์ หรือตอบประเด็นปัญหาทางด้านวิศวกรรม
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน้ น การสอนที่ มี ก ารนํ า เสนอและอภิ ป รายผลงานวิจัย 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
วิทยานิพนธ์โดยผ่านคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือจัดให้นิสิตได้เข้าร่วมรับฟังการ
ฝึกอบรมและสามารถไปนําเสนองานวิจัยของตนในที่ประชุมวิชาการในที่สาธารณชน
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
 การสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาตามลําดับขั้นตอนในหลักการวิจัยทางวิศวกรรม
การจัดการ
 การประเมินผลจากการอภิปรายผลงาน
 การประเมินผลจากการเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตต่อที่ประชุมวิชาการ หรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
 การประเมินผลจากการผ่านวิชาสัมมนา
 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
2. สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
3. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ใ นการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
4. สามารถแสดงออกทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม
5. สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้
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
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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
1. สามารถเลือกใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ของประเด็นวิจัยและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
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
การสอนหรือแนะนําให้นิสิตสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทํางาน
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
แสดงให้เห็นว่ารายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานการเรียนรู้ใดบ้าง
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

○ ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1
●
●

2

3
○
○

4

5

6
○
○

1
●
●

2
●
●

3
○
○

4

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
○
●
○
●

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

●

○

●

●

○

○

●

●

○

●

○

●

○

●

●

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

●

○
○

●
●

●
●

●
●

●
●

○
○

●
●

●
●

●
●

○

●

●
●
●
●

●

○

●

●

●
○

●
●
●

○

●
●

○

○

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

○

●

○

●

●

●

●

●

○

●

●
○

●

●

มคอ 2

35

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

301527
301528
301529
301530
301531
301533
301534
301535
301536
301537
301540

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

2

●

●

●

●

○

●

●

●

●

○

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

●

○

●

●

○

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

○

●

●

○

●
●

●
●

○
○

●

●

○

●
●

○

○
○

○

○

○

●

○

●

○

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

○

○

●

●

○

○

●

○

●

6

1

●

○

2

3

4

●

●

○

5

●

○

○

4

○

●

○

3

●

2

●

5

●

1

○

4

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

●

●

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●
●

●
●

○

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

○

●

○

○

●

●

○

●

●

●

●
●

●

●
○

○

●

○

○

○

มคอ 2

36

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

ประเมินวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์
301542 การวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรวิสาหกิจ
301544 การผลิตแบบ
ผสมผสานด้วย
คอมพิวเตอร์
301545 ระบบการผลิตแบบ
ยืดหยุ่น
301546 การประยุกต์ของ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
301547 การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
301548 ระบบการผลิตแบบลีน
301549 กลยุทธ์การผลิต
301591 หัวข้อคัดสรรทาง
วิศวกรรมการจัดการ
301596 สัมมนา 1
301597 สัมมนา 2
301592-4 วิทยานิพนธ์ แผน ก
แบบ ก2 (1-3)

2

●

3

4

○

○

5

●
●

○

●
●
●
●

○
○
○

○

●

2. ความรู้
1

2

3

○

●

●

●

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

○

○

●

●

○

○
○

●
●

●
●

●

○

●

○

○

●
●

●
●

○
○

●
●

○
○

●
●

●
●

●
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)

ว่าด้วย

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ(ซึ่งไม่ใช่ผู้สอนรายวิชาที่ถูกทวนสอบ) ผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนด รวมทั้งวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบ
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต ร มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน เพื่ อ ใช้ ใ นการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต
มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนิสิต
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อ
นํ า มาใช้ ป รั บ ปรุง กระบวนการการเรีย นการสอนและหลั ก สูต ร รวมทั้ง การประเมิ นคุ ณ ภาพของ
หลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษาใน
ด้าน ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษา
นั้นๆ
4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตรเพื่อนํามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
5) มีการเชิญ ผู้ท รงคุณ วุฒิภายนอก และผู้ประกอบการมาประเมินหลั กสูตรหรือเป็น
อาจารย์พิเศษเพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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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. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
1. จัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ทางวิชาการและวิชาชีพ แก่
คณาจารย์ โดยให้เข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน
2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยจัดโครงการชี้แจงรายละเอียด
แก่คณาจารย์ทสี่ นใจ
3. สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
4. สนับสนุนให้คณาจารย์ได้นําเสนอผลงานในวารสารวิชาการ “วิศวกรรมสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร” ซึ่งเป็นแหล่งตีพิมพ์บทความทางวิชาการและวิจัยของคณะที่ได้รับการยอมรับ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ทําหน้าที่บริหารหลักสูตรและการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและการติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
1.2 จัดให้มีการประชุม สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต รวมทั้งผู้ท รงคุณ วุฒิใ นสาขาที่เกี่ย วข้อง เพื่ อเข้าร่ วมเสนอแนะหรือ ให้ค วามคิดเห็นต่ อ
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน อย่างสม่ําเสมอ
1.3 มี ก ระบวนการติ ด ตามและประเมิน ผลการเรี ย นของผู้ เรี ยนในทุ ก รายวิช าผ่ า นที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะหรือที่ประชุมของภาควิชา ที่ดูแลหลักสูตรอยู่
1.4 มีระบบการประเมินและสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารย์ ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน โดยฝ่ายวิชาการ
ประจําคณะ หรือภาควิชาที่ดูแลหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
1.5 มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ ป็ น ระบบ โดยจั ด ทํ า ประมวลรายวิ ช า (Course
Syllabus) และแผนการสอนที่ มี ค วามครอบคลุ ม ในเนื้ อ หาสาระครบทุ ก รายวิ ช า มี ก ารกํ า หนด
กระบวนการเรียนการสอนที่มีทั้งบรรยาย ปฏิบัติ สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และมีการแจกประมวลรายวิชาและแผนการสอน ให้ผู้เรียนได้รับทราบตลอดจนแจ้งให้
ผู้เรียนได้รับทราบถึงเกณฑ์ในการวัดผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาด้วย
1.6 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมาเป็นวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษ
เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการสอนแก่คณาจารย์
เป็นประจํา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียน
ปฏิบัติการอย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ตลอดจนสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มี
ระบบบริหารจัดการที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งในระดับภาควิชา ในระดับคณะและภายนอกสถาบัน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตําราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยผ่านการบริการของ
สํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดคณะ ทั้งนี้หนังสือเรียนและเอกสาร Website ที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิศวกรรมศาสตร์มีดังนี้
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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 มี ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์สํ าหรั บนิ สิต เพื่ อใช้ใ นการค้น คว้ า และเรีย นรู้ นอกจากนี้ ค ณะมี
อุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนภาคบรรยายและปฏิบัติการอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
จัดเตรียมงบประมาณโดยประสานงานกับสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อหนังสือและ
ตําราที่เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อนี้ได้เปิดโอกาสให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะรายชื่ อ หนั ง สื อ ตลอดจนสื่ อ อื่ น ๆที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ ห้ อ งสมุ ด ของคณะมี ก ารเตรี ย ม
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 เริ่มจากการส่งใบสมั ครให้ แ ก่ภาควิชาที่มีผู้มาสมั ค ร
กลั่นกรอง ประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ว่าเพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอนในเบื้องต้น
จากนั้นคณะจะพิจารณากรอบอัตรา หากยังมีว่าง ก็จะนําเข้าที่ประชุมกรรมการคณะเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองในรอบที่สอง หากกรรมการคณะเห็นชอบ ก็จะนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติบรรจุ
หรือหากไม่มีกรอบอัตราแต่ผู้สมัครมีคุณวุฒิสูง ก็จะดําเนินการขอกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
กระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการติดตาม
คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปีและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร กระทําโดยผ่าน
กรรมการวิชาการของคณะ และ กรรมการประจําภาควิชา
3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษมุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิตนอกเหนือไปจาก
ความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณการทํางานในวิชาชีพจริง โดยผ่านความเห็นชอบของที่
ประชุมภาควิชาฯ และคณะ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
อ้างอิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบัติงาน
สนับสนุนการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน หรือการฝึกการทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชา
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสติ
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 สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้บณ
ั ฑิต
1) มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและ
โลกเพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ
2) มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการเปิดและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี
7.ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทําให้มหาบัณฑิตมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการ กําหนดตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร
(2) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนเปิดการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนด
ใน มคอ.3 อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในแต่ ล ะปี
การศึกษา
(7) มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มอค.7 ของปีที่ผ่านมา
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) ร้อยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา อย่างน้อยร้อยละ 40

ปีที่ 1 ปีที่ 2
x

เกณฑ์การประเมินผลการดําเนินการเพื่อรับรองหลักสูตร
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 1-12 กําหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา ผลการประเมินแต่ละปี
ต้องอยู่ในระดับดี คือ ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ครบถ้วนและตัวบ่งชี้ที่ 6- 12 บรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ ในปีที่ประเมิน สําหรับหลักสูตรปริญญาโท หากผลการดําเนินการ
ปีแรกอยู่ในระดับดีก็จะได้การรับรองว่าได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และผลการประเมิน
ต้องอยู่ในระดับดีตลอดไป
สําหรับตัวบ่งชี้ 13 เป็นตัวบ่งชี้เฉพาะของหลักสูตรต้องดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายจะถือ
ว่าการจัดการศึกษาหลักสูตรนี้อยู่ในระดับดี

ปีที่ 3
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของ
แต่ละวิชา โดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานวิจัย มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายาม
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ทําการทดลองปฏิบัติจริงและมี
โอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน ในกระบวนการเรียนการ
สอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน มี
การมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง มี ก ารพั ฒ นาค้ น หาความรู้ แ ล้ ว มาเสนอเพื่ อ สร้ า งทั ก ษะในการอภิ ป ราย นํ า เสนอ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอนต่างๆ เหล่านี้ จะทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะใน
การทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปราย
โดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในแผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว อาจารย์ผู้สอนจะจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะและคณะทํางานวิชาการเป็นผู้จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ดั ช นี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษา สํ า หรั บ หลั ก สู ต รนี้
กําหนดให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ ศธ. ดังนี้
- จํานวนผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ทั้งแบบบรรยายและนําเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่
มีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง
- จํานวนผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีคณะกรรมการอ่านและตรวจสอบอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง
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กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีข้างต้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3-5 ปี โดยกําหนดการ
ประเมินครั้งแรกปี พ.ศ. 2556
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิ เคราะห์ ป ระสิท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลของการบริห ารจั ด การหลัก สู ต รในภาพรวมจาก
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปี
การศึ ก ษาว่ า บั ณ ฑิ ต บรรลุ ม าตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามที่ ค าดหวั ง ไว้ ห รื อ ไม่ รวมทั้ ง ให้ นํ า ผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป

มคอ 2

