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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ / บัณฑิตวิทยาลัย / ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
Master of Engineering Program in Engineering Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

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

25510081108577

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้าศึกษา
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หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้
ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 15/2560 วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกร
8.2 ที่ปรึกษาและผู้สอน
8.3 นักวิจัย
8.4 นักวิชาการ
8.5 ผู้บริหาร
8.6 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
8.7 นักพัฒนาระบบในองค์กร
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 นายประจวบ กล่อมจิตร
เลขประจาตัวประชาชน 3-7202-00735-75-4
ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2533)
9.2 นายชูศักดิ์ พรสิงห์
เลขประจาตัวประชาชน 3-6202-00050-87-6
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Industrial and Systems Engineering) The University of Rhode Island,
USA (2014)
M.S. (Industrial Engineering) Lehigh University, USA (2010)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2541)
9.3 นายคเณศ พันธุ์สวาสดิ์
เลขประจาตัวประชาชน 3-8301-00327-29-7
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2548)
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2544)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6
ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นประเทศหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้มี
ความจาเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน บุคลากรในองค์กรจาเป็นต้องมีทั้งความรู้และความสามารถ
ในการบริหารจัดการต่าง ๆ ให้ดาเนินไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บุคลากรจาเป็นต้องศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูน
ความสามารถในการทางาน รวมถึงเพิ่มวุฒิการศึกษาเพื่อความน่าเชื่ อถือขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา
ระดับมหาบัณฑิตในการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน และการลดต้นทุนทั้งบุคลากรในภาครัฐและเอกชน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน ถ้าบุคลากรที่ทาหน้าที่ดังกล่าวมีความรู้ความสามารถ
รวมทั้งมีระบบการคิดแก้ปัญหา รู้จักใช้หลั กการและเหตุผล รู้จักใช้หลั กในการบริห ารจัดการและวางแผน การ
บริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ย่อมส่งผลให้การพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรมดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม ส่ ง ผลให้ ห ลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมจาเป็นต้องปรับปรุงเนื้อหาและรายวิชานี้ เพื่อให้ทันสมัย ตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิเช่น ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี หลักการและแนวคิดในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจที่สาคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรข้อที่ 2 คือ การเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการ การค้นคว้าอ้างอิง
หลั กสู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจั ด การงานวิ ศ วกรรมมี ความตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการเรียนการสอน และการสร้างสรรค์งานวิจัย ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่
สาคัญ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิ จัย การแก้ปัญหางานในโรงงาน ในคลังสินค้า
ในองค์กรต่าง ๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ด้วยวิธีการและความคิดที่เป็นระบบ รวมทั้งรู้จักการเลือกใช้เครื่องมือใน
การแก้ปัญหาที่เหมาะสมและทันสมัย
1.2 ความสาคัญ
เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การงานวิ ศ วกรรมที่ มี คุ ณ ภา พ มี ค วามรู้
ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชานาญในการวิจัยทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม และพัฒนา
ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สร้างความร่วมมือด้านวิชาการให้เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ
โดยเฉพาะในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชานาญในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม และมหาบัณฑิต
ต้องมีคุณสมบัติอันประกอบด้วย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในการวิจัย เลือกใช้เครื่องมือในการจัดการงาน
วิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้สมการทางคณิตศาสตร์ได้ตรงกับปัญหา เลือกใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
และการเงินในการตัดสินใจได้ จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า อธิบายองค์ความรู้ทางการจัดการงานวิศวกรรม ที่
ทันสมัยได้ วางแผนการทางานและจัดทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรได้ ลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทางานได้
สามารถประยุ กต์วิชาความรู้เข้ากับงานวิจั ยได้อย่า งเหมาะสม อธิบายการออกแบบเชิงนวั ต กรรมได้ ออกแบบ
งานวิจัยหรือผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างงานวิจัยด้านการจัดการงานวิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้งานได้จริง
อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ แสดงความคิดเห็นที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นาในการทากิจกรรมต่าง ๆ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เลือกเทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับองค์กร
ค้นคว้าข้อมูลสาหรับการแก้ปัญหา และทาวิจั ยได้อย่างเหมาะสม มีวิจารณญาณในการเลือกใช้ข้อมูล สาหรับการ
แก้ปัญหา และทาวิจัยได้อย่างเหมาะสม ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม
1.3.2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย และพั ฒ นา ในด้ า นการจั ด การงานวิ ศ วกรรมของประเทศไทยให้ มี
ความก้าวหน้า ตลอดจนมีการนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะเพื่อ
ลดการนาเข้าและการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมไปถึงการนาไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ในอนาคต
1.3.3 เพื่ อส่ งเสริ ม ให้ เกิ ดความร่ว มมือด้ านวิช าการ การวิจัย และพั ฒ นาส าหรั บประเทศในกลุ่ ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนในด้านความรู้ ด้านการจัดการงานวิศวกรรม และด้าน
วัฒนธรรม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ภายในระยะเวลา 5 ปี
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ องกั บ
ความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความต้ อ งการของประเทศภายใน
ระยะเวลา 5 ปี
บริ ห ารจั ด การให้ บั ณ ฑิ ต จบใน
ระยะเวลาที่กาหนด

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ติดตามและประเมินหลักสู ตรอย่าง 1. เอกสารประเมินหลักสูตร
สม่าเสมอ
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงความ รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สถานประกอบการ
กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ตรงตาม
แต่ ล ะภาคการศึ ก ษา และกลยุ ท ธ์ ระยะเวลาที่ ก าหนดในแต่ ล ะปี
การกระตุ้ น นั ก ศึ ก ษา และติ ด ตาม การศึกษา
การทาวิจัยของนักศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 แผน ก แบบ ก 1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่า ซึ่งต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.20
หรือได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
2.2.2 แผน ก แบบ ก 2
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
(2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางาน
ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับ ความเห็นชอบจากภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ
2.2.3 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม รับนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาเข้าเรียน จึงอาจมีปัญหา
เรื่องนักศึกษา บางสาขามีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอในวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร หมวด
วิชาเสริมความรู้พื้นฐาน เพิ่มเติมจากหน่วยกิตที่กาหนดตามหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร เพื่อปรับ
พื้นฐานให้มีความรู้เพียงพอในการต่อยอดความรู้ระดับสูงเฉพาะทางการจัดการงานวิศวกรรมต่อไป นอกจากนี้ยัง
กาหนดให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยสาหรับการ
จัดการงานวิศวกรรม และรายวิชาสัมมนาสาหรับ การจัดการงานวิศวกรรม เพื่อให้มั่นใจว่ามหาบัณฑิ ตที่สาเร็จ
ออกไปจะเป็นผู้ที่มีทักษะทางการวิจัย สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ด้าน
การจัดการงานวิศวกรรมให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ชั้นปีที่ 1
5
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
5
10
10
10
รวม
5
15
20
20
20
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
10
10
10
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
161,500
459,500
596,000
ค่าบารุงการศึกษา
51,250
153,750
205,000
ค่าลงทะเบียน
2,212,797
2,669,705
2,767,992
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2,425,547
3,282,955
3,568,992
รวมรายรับ

2564

2565

596,000

596,000

205,000

205,000

2,880,759

2,995,876

3,681,759

3,796,876
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ทุนการศึกษา
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2563

2561

2562

1,610,903
360,254
30,000
161,500

1,707,557
720,508
30,000
459,500

1,810,011 1,918,611.50
716,341
720,508
30,000
30,000
596,000
596,000

2,033,728
720,508
30,000
596,000

2,162,657

2,917,565

3,152,352

3,265,119

3,380,236

241,640
10,000

241,640
10,000

241,640
10,000

241,640
10,000

241,640
10,000

251,640

251,640

251,640

251,640

251,640

2,414,297

3,169,205

3,403,992

3,516,759

3,631,876

5
482,859

2564

2565

15

20

20

20

211,280

170,200

175,838

181,594

2.7 ระบบการศึกษา
[  ] แบบชั้นเรียน
[ ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
[ ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
[ ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
[ ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
[ ] อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1
รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า
แผน ก แบบ ก 2
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า

36
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต

2
36
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
2 หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
12
หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ อาจจะต้อง
ศึกษารายวิชาพื้นฐานระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามดุลย
พินิจของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ เพิ่มเติมจากหน่วยกิตที่กาหนดตามหลักสูตรโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในหลักสูตร และจะต้องได้รับผลการศึกษาเป็น S
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กาหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
625 สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
การจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก
หมายถึง ระดับการศึกษา
6
หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา
เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา
0
หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ
1
หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
2-5
หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก
9
หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
เลขตัวที่สาม หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในแต่ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการคานวณหน่วยกิตจาก จานวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)
และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จานวนหน่วยกิต =
บ+ป+น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
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625 611
625 612

625 690

625 600
625 601
625 602
625 603
625 604
625 605

625 611
625 612

3.1.3.3 รายวิชา
แผน ก แบบ ก 1
(ก) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จานวน 2 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 1
1*(0-2-1)
(Seminar for Engineering Management I)
สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 2
1*(0-2-1)
(Seminar for Engineering Management II)
(ข) วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
(Thesis)
แผน ก แบบ ก 2
(ก) วิชาบังคับ จานวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
การจัดการด้านการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
(Productions and Operation Management)
การตัดสินใจเชิงบริหาร
3(3-0-6)
(Managerial Decision Making)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการบัญชี
3(3-0-6)
(Engineering Economy and Accounting)
การออกแบบและการจัดการโซ่อุปทานสาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Supply Chain Design and Management for Engineering)
ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Research Methodology for Engineering Management)
ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Information Systems and Computer for Engineering Management)
(ข) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จานวน 2 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 1
1*(0-2-1)
(Seminar for Engineering Management I)
สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 2
1*(0-2-1)
(Seminar for Engineering Management II)

*นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

มคอ. 2
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625 620
625 621
625 622
625 623
625 624
625 625
625 626
625 627
625 628
625 629

625 630
625 631
625 632
625 633

มคอ. 2

(ค) วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาแขนงใดแขนงหนึ่ง
หรือหลายแขนงวิชา ต่อไปนี้
แขนงการบริหารการจัดการงานวิศวกรรม
การจัดการงานวิศวกรรมเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Engineering Management)
การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
(Finance Accounting)
การจัดตั้งธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Establishment of Industrial Business)
การจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation Management)
วิศวกรรมระบบ
3(3-0-6)
(System Engineering)
วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Engineering Safety Management)
การศึกษาการทางานทางอุตสาหกรรมและการยศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Industrial Work Study and Ergonomics)
วิศวกรรมการผลิตขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Manufacturing Engineering)
การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Management)
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแก้ปัญหาทางการจัดการงานวิศวกรรม 3(3-0-6)
(Applications of Computer for Problem Solving in Engineering
Management)
การจัดการโครงการด้านวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Project Management)
การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตและการประกอบ
3(3-0-6)
(Product Design for Manufacturing and Assembly)
การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Managing Product Development)
การจัดการวิศวกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource of Engineering Management)
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625 634
625 635
625 636
625 637

625 638
625 639
625 640
625 641
625 642
625 643
625 644
625 645
625 646
625 647
625 648

การประเมินและการจัดหาเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Technology Assessment and Acquisition)
วิศวกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
(Design Engineering for Sustainability)
เรื่องคัดเฉพาะสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Selected Topics for Engineering Management)
เรื่องคัดเฉพาะสาหรับการบริหารจัดการทั่วไป
3(3-0-6)
(Selected Topics for General Management)
แขนงการวิจัยดาเนินงานและโลจิสติกส์
การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Applications of Statistical Method for Engineering Management)
การออกแบบการทดลองสาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Experimental Design for Engineering)
การจาลองสถานการณ์สาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Simulation Modeling for Engineering)
การวิจัยดาเนินงานขั้นสูงสาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Advance Operations Research for Engineering)
วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดในการจัดการด้านการเงิน
3(3-0-6)
(Optimization Methods in Financial Management)
ทฤษฎีเกม
3(3-0-6)
(Game Theory)
การประยุกต์เซตวิภัชนัยสาหรับการจัดการวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Fuzzy Set Application for Management Engineering)
การจัดการการกระจายสินค้าและการขนส่ง
3(3-0-6)
(Distribution and Transportation Management)
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Information Technology for Logistics Management)
การจัดการพัสดุคงคลังและคลังสินค้า
3(3-0-6)
(Inventory and Warehouse Management)
ทฤษฎีสินค้าคงคลังในการจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Inventory Theory in Supply Chain Management)

มคอ. 2

มคอ. 2
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625 649
625 650

625 691

เรื่องคัดเฉพาะในด้านโลจิสติกส์
(Selected Topics in Logistics)
เรื่องคัดเฉพาะในด้านการวิจัยดาเนินงาน
(Selected Topics in Operations Research)
(ง) วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต

มคอ. 2
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

625 611

สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 1
รวมจานวน

รหัสวิชา
625 612
625 690

รหัสวิชา
625 690

รหัสวิชา
625 690

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 2
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน

*นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

รวมจานวน
(บ-ป-น)
1*(0-2-1)
-

รวมจานวน
(บ-ป-น)
1*(0-2-1)
12
12

รวมจานวน
(บ-ป-น)
12
12

รวมจานวน
(บ-ป-น)
12
12

มคอ. 2
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
625 600
625 601
625 602

รหัสวิชา
625 603
625 604
625 605

รหัสวิชา
625 611
625 691

ชื่อรายวิชา
การจัดการด้านการผลิตและการดาเนินงาน
การตัดสินใจเชิงบริหาร
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการบัญชี
รวมจานวน
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การออกแบบและการจัดการโซ่อุปทานสาหรับงานวิศวกรรม
ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม
ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการงานวิศวกรรม
รวมจานวน
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 1
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
วิชาเลือก
รวมจานวน

*นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
1*(0-2-1)
3
6
9

มคอ. 2
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รหัสวิชา
625 612
625 691

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 2
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน

*นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
1*(0-2-1)
9
9

19

มคอ. 2

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
625 600
การจัดการด้านการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
(Productions and Operation Management)
หลักการการจัดการด้านการผลิตและการดาเนินงาน การพยากรณ์ ระบบการผลิต การ
วางแผนการผลิตรวม การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการสินค้า คงคลัง การวางแผน
ทรัพยากรและกาลังการผลิต การจัดตารางการผลิต การจัดการโซ่อุปทาน ระบบการผลิตแบบ
ลีน ทฤษฎีข้อจากัด
625 601

การตัดสินใจเชิงบริหาร
3(3-0-6)
(Managerial Decision Making)
ศาสตร์การตัดสิน ใจเชิงการบริห าร แบบจาลองเชิงกาหนด แบบจาลองเชิงเส้น การ
พัฒนาแบบจาลองเชิงเส้นบนสเปรดชีต โปรแกรมเชิงเส้นจานวนเต็ม การตัดสินใจภายใต้ ความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอน บทนาแบบจาลองด้านความน่าจะเป็น ต้นไม้การตัดสินใจ ระบบ
แถวคอย แบบจาลองมอนติคาโล กรณีศึกษา

625 602

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการบัญชี
3(3-0-6)
(Engineering Economy and Accounting)
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ต่อความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการทางวิศวกรรมและ
ธุรกิจ การจาแนกประเภทของต้นทุน แผนภูมิกระแสเงินสด การคิดดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา การ
วิเ คราะห์ จุ ด คุ้ ม ทุ น อั ต ราผลตอบแทน การประเมิ น ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ใ นการตั ด สิ น ใจ
ทางเลือก การประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์การ
ทดแทนทรัพย์สิน ข้อสมมติฐานสมการทางการบัญชี การประมาณภาษีเงินได้ เงินเฟูอ งบกาไร
ขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญ หาทาง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการบัญชี

625 603

การออกแบบและการจัดการโซ่อุปทานสาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Supply Chain Design and Management for Engineering)
หลักการและคุณลัก ษณะของระบบโลจิสติกส์ ทั้งในประเทศและนานาชาติ และห่วงโซ่
อุป ทาน การขนส่ ง การจัดซื้อจัดหา การบรรจุหี บห่ อ การวิเคราะห์ และพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง

20

มคอ. 2

625 604

ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Research Methodology for Engineering Management)
กระบวนวิ ธีวิ จั ย ส าหรับ การวิ จัย เชิ งปริม าณและเชิ งคุ ณภาพ กาหนดปั ญหาวิ จัย และ
สมมติฐ าน การวิเคราะห์ ทฤษฎีและวรรณกรรม เครื่องมือ วิจัย เชิงส ารวจ เทคนิคการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การประเมิน งานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
นักศึกษานาเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย

625 605

ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Information Systems and Computer for Engineering Management)
แนวคิดและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การ
จั ดการระบบฐานข้อมู ล อีคอมเมิ ร์ซ ระบบการสนับสนุนการตัด สิ นใจ ผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กรและสังคม กรณีศึกษา

625 611

สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 1
1(0-2-1)
(Seminar for Engineering Management I)
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
การรายงานและการน าเสนอหั ว ข้ อ วิ จั ย และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด การงาน
วิศวกรรม

625 612

สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 2
1(0-2-1)
(Seminar for Engineering Management II)
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
การรายงานและการน าเสนอหั ว ข้อ วิ จั ย และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ การจั ดการงาน
วิศวกรรม และนาเสนอความก้าวหน้างานวิจัย

21

มคอ. 2

625 620

การจัดการงานวิศวกรรมเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Engineering Management)
ความหมายและความสาคัญของการจัดการเชิง กลยุทธ์ ศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สวอทของอุตสาหกรรมไทย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
ภายนอก โมเดลแรงทั้ง 5 ของพอตเตอร์ และการประยุกต์ใ ช้เพื่อวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ภายนอก ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม
การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการงานวิศวกรรมสาหรับการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์
และการประเมิน ตัวอย่างของการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ กรณีศึกษา

625 621

การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
(Finance Accounting)
หลักการระบบบัญชีการเงินเบื้องต้น บัญชีงบการเงินพื้นฐาน ข้อสมมติฐานสมการทางการ
บัญชี การบันทึกรายการ การจัดทางบทดลอง การปรับปรุงบัญชี การจั ดทางบการเงิน บัญชี
ต้นทุนรวม การตีราคาสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์ค่าเสื่อมราคา มูลค่าปัจจุบันสุทธิ สินทรัพย์
หนี้สิน งบกระแสเงินสด บัญชีงบดุล บัญชีกาไรขาดทุน การตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ
หลักการปฏิบัติอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ

625 622

การจัดตั้งธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Establishment of Industrial Business)
แผนและปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัท บุคลิกภาพและลักษณะส่วนตัวของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ โอกาสของบริษัทในการประสบความสาเร็จและล้มเหลว
การสร้างแรงจูงใจ การสร้างแผนปฏิบัติการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด การจัดการของ
ผู้ประกอบการ กฏหมายผังเมือง กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน กรณีศึกษา

625 623

การจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation Management)
ความหมายของนวัตกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม ในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา และความสามารถด้านเทคโนโลยี การเลื อกนวัตกรรม
การจั ด การงานวิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา การร่ ว มลงทุ น การบริ ห ารสั ญ ญา
กรณีศึกษา
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625 624

วิศวกรรมระบบ
3(3-0-6)
(System Engineering)
บทนาวิศวกรรมระบบ กระบวนการทางวิศวกรรมระบบ ความต้องการของการ ออกแบบ
ระบบ ตัววัดสมรรถนะเชิงเทคนิค การวิเคราะห์ฟังก์ชันและจัดสรรหน้าที่ การสังเคราะห์และ
วิเคราะห์ ร ะบบ การออกแบบเพื่ อความน่า เชื่อ ถือ การออกแบบเพื่อความสามารถในการ
บารุงรักษา การออกแบบเพื่อโลจิสติกส์และความสามารถในการสนับสนุน การออกแบบเพื่อ
ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการกาจัด และความยั่งยืน ต้นทุนตลอดวงจรชีวิต
การวางแผนการจัดการวิศวกรรมระบบ

625 625

วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Engineering Safety Management)
หลักการในการปูองกันการสูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะห์ และการควบคุมความ
อันตรายในสถานที่ทางาน องค์ประกอบร่างกายของมนุษย์ เทคนิคความปลอดภัยของระบบ
การจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หลักการของการจัดการความปลอดภัย กฎหมายความ
ปลอดภัยในสถานที่ทางาน กฎหมายแรงงาน มาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
หลักการในการควบคุมสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม จิตวิทยาอุตสาหกรรม กรณีศึกษา

625 626

การศึกษาการทางานทางอุตสาหกรรมและการยศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advance Industrial Work Study and Ergonomics)
ระบบกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ระบบประสาทสัมผัสของมนุษย์ การรับรู้ของมนุ ษย์
ความสัมพันธ์ของระบบรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การออกแบบเครื่องจักร
อุปกรณ์และเครื่องมือที่มนุษย์ใช้งานให้สัมพันธ์ กับการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับ
อายุ เพศ ลักษณะการเคลื่อนไหวและความล้า การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษา
การทางานทางอุตสาหกรรมและการยศาสตร์ กรณีศึกษา

625 627

วิศวกรรมการผลิตขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advance Manufacturing Engineering)
ประเภทและคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ใ นงานอุ ต สาหกรรม กระบวนการแปรรู ป วั ส ดุ การ
ออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การผลิตแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยี
การผลิตสมัยใหม่ ประเภทการผลิต การออกแบบและการดาเนินงานของระบบการผลิต
เทคโนโลยีกลุ่ม กรณีศึกษาระบบการผลิตแบบโตโยต้า อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
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625 628

การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Management)
แนวคิดทางการจัดการคุณภาพ การออกแบบและกาหนดลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
การออกแบบและวางแผนกระบวนการ การควบคุมกระบวนการเชิงวิศวกรรม การตรวจสอบ
และการวั ด เทคโนโลยี ม าตรวิ ท ยาและการเที ย บมาตรฐาน การวิ เ คราะห์ ร ะบบการวั ด
การปรับปรุงคุณภาพ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการคุณภาพ ระบบบริหาร
คุณภาพ ซิกซิกมา

625 629

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแก้ปัญหาทางการจัดการ
3(3-0-6)
งานวิศวกรรม
(Application of Computer for Problem Solving in Engineering Management)
โปรแกรมพื้น ฐานส าหรับสถิติ การดาเนินงานวิจัย การจาลองสถานการณ์ และการ
จัดการการผลิต

625 630

การจัดการโครงการด้านวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Project Management)
ความจ าเป็ น ในการจั ด การโครงการ การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ การวางแผน การ
ดาเนินการ การประเมิน การควบคุมและการปรับแต่งโครงการด้านวิศวกรรม กระบวนการ
เลือกเทคโนโลยี การพัฒนาโครงการในระยะต่าง ๆ การทาโครงสร้างรายละเอียดของงาน
องค์กร ค่าใช้จ่าย กรณีศึกษา

625 631

การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตและการประกอบ
3(3-0-6)
(Product Design for Manufacturing and Assembly)
การวินิจฉัยข้อจากัดทางด้านการผลิต หลักการในการออกแบบเพื่อความสามารถในการ
ผลิต การเลือกวัสดุและกระบวนการ การออกแบบเพื่องานจักรกล งานหล่อ งานขึ้นรูป รวมทั้ง
งานประกอบมือและอัตโนมัติ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
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625 632

การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Managing Product Development)
กระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การจัดการองค์กรเพื่อผลิตภัณฑ์
และบริการ การจัดการผลิตภัณฑ์ในแต่ล ะช่วงวงจรชีวิต ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา

625 633

การจัดการวิศวกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource of Engineering Management)
ปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความหลากหลายของแรงงาน การพัฒนา
ความเป็นผู้นา การจัดการสถานที่ทางานให้เป็นองค์กรนวัตกรรม กรณีศึกษา

625 634

การประเมินและการจัดหาเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Technology Assessment and Acquisition)
แนวความคิ ดของการประเมิ น เทคโนโลยี มุม มองการประเมิ นเทคโนโลยี วิ ธี ก าร
ประเมินเทคโนโลยี การครอบครองเทคโนโลยีของทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน กรณีศึกษา

625 635

วิศวกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
(Design Engineering for Sustainability)
การไหลของวั ส ดุ แ ละพลั ง งานในระบบอุ ต สาหกรรม นิ เ วศอุ ต สาหกรรม แนวทางที่
ประหยัดในการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม การลดมลภาวะ ณ แหล่งกาเนิด การลดการใช้
พลังงาน การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนแนวทางความยั่งยืน

625 636

เรื่องคัดเฉพาะสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Selected Topics for Engineering Management)
ปัญหาหรือหัวข้อเฉพาะทางการจัดการงานวิศวกรรม สาหรับแนวโน้มปัจจุบันและอนาคต

625 637

เรื่องคัดเฉพาะสาหรับการบริหารจัดการทั่วไป
3(3-0-6)
(Selected Topics for General Management)
ปัญหาหรือหัวข้อเฉพาะทางการจัดการทั่วไป สาหรับแนวโน้มปัจจุบันและอนาคต
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625 638

การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Applications of Statistical Method for Engineering Management)
การใช้สถิติในงานด้านการจัดการงานวิศวกรรม ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความ
น่ า จะเป็ น การทดสอบสมมติ ฐ านและการอนุ ม านทางสถิ ติ การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย
การวิ เ คราะห์ อ นุ ก รมเวลา การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน การออกแบบการทดลอง
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับวิธีการทางสถิติ กรณีศึกษา

625 639

การออกแบบการทดลองสาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Experimental Design for Engineering)
แนวคิดการออกแบบการทดลอง การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง วิธีการเก็บข้อมูล การออกแบบแบบจาลอง
ของการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยแบบหลายตัวแปร การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

625 640

การจาลองสถานการณ์สาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Simulation Modeling for Engineering)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจาลอง ชนิดของสถานการณ์แบบจาลอง โปรแกรมเพื่อการ
จ าลอง การรวบรวมข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ การสร้ า งแบบจ าลองและการประยุ ก ต์ ใ ช้
แบบจาลอง เน้นการประยุกต์ใช้ในปัญหาของระบบแถวคอย สินค้าคงคลัง และการผลิต การ
จาลองตัวแบบการขนส่งและตัวแบบโซ่อุปทาน

625 641

การวิจัยดาเนินงานขั้นสูงสาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Advance Operations Research for Engineering)
ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์การตัดสินใจ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ กาหนดการเชิง
เส้น วิธีซิมเพล็กซ์ การวิเคราะห์ความไว กาหนดการเชิงเส้นจานวนเต็ม แบบจาลองข่ายงาน
ปั ญ หาหลายวัต ถุป ระสงค์ ขั้ นตอนวิ ธีวิ วั ฒ นาการ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ส าหรั บการวิ จั ย
ดาเนินงาน กรณีศึกษา
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625 642

วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดในการจัดการด้านการเงิน
3(3-0-6)
(Optimization Methods in Financial Management)
ทฤษฎีและขั้นตอนวิธีการในการหาค่าเหมาะที่สุดสาหรับปัญหาด้านการเงิน กาหนดการ
เชิงเส้น กาหนดการไม่เชิงเส้น กาหนดการควอดราติก กรณีศึกษา

625 643

ทฤษฎีเกม
3(3-0-6)
(Game Theory)
การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง และความร่ ว มมื อ ที่ ป ระยุ ก ต์ ใ นธุ ร กิ จ และ
เศรษฐศาสตร์ เกมแบบร่วมมือกันและแบบไม่ร่วมมือกัน ดุลยภาพเนช เกมแบบเกิดซ้า เกมการ
ต่อรอง การแข่งขันทางด้านราคา ความลาบากใจของนักโทษ กรณีศึกษา

625 644

การประยุกต์เซตวิภัชนัยสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Fuzzy Set Application for Management Engineering)
ค าจ ากั ด ความของเซตวิ ภั ช นั ย ฟั ง ก์ ชั น ความเป็ น สมาชิ ก การด าเนิ น การของเซต
คุณสมบัติทางพีชคณิต หลักการส่วนขยายของความเป็นไปได้และของความน่าจะเป็นของเซต
วิภัชนัย ตรรกศาสตร์วิภัชนัย การประยุกต์ใช้เซตวิภัชนัยในการจัดการงานวิศวกรรม

625 645

การจัดการการกระจายสินค้าและการขนส่ง
3(3-0-6)
(Distribution and Transportation Management)
การวิเคราะห์ระบบการขนส่งสินค้า ประกอบด้วย การขนส่งทางบก ทางราง ทางอากาศ
ทางแม่น้า และทางทะเล การพยากรณ์ความต้องการในการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระบบการขนส่ ง ความหนาแน่ น ของการจราจร การตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเดิ น ที่
เหมาะสม ปั ญ หาการจั ด เส้ น ทางเดิ น รถ แบบจ าลองสถานการณ์ ส าหรั บ ระบบการขนส่ ง
กรณีศึกษา
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625 646

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Information Technology for Logistics Management)
การออกแบบและการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิ
สติ ก ส์ ระบบสารสนเทศในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส์ ระบบแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการติดตามและการสอบกลับสินค้า ข้อมูลขนาดใหญ่ อุตสาหกรรม 4.0

625 647

การจัดการพัสดุคงคลังและคลังสินค้า
3(3-0-6)
(Inventory and Warehouse Management)
บทบาทคลั ง สิ น ค้ า ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า และขนส่ ง กลยุ ท ธ์ แ ละการ
วางแผน การดาเนินการและเทคนิคในคลังสินค้า ดัชนีวัดประสิทธิภาพสาหรับการจัดการสินค้า
คงคลังและคลังสินค้า

625 648

ทฤษฎีสินค้าคงคลังในการจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Inventory Theory in Supply Chain Management)
การพยากรณ์ความต้องการ ตัวแบบสินค้าคงคลังเชิงกาหนด รูปแบบสินค้าคงคลังเชิงสุ่ม
รูปแบบสินค้าคงคลังหลายระดับ ผลกระทบแส้ม้าในการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคง
คลังโดยผู้ขาย ตัวแบบบูรณาการสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้า กรณีศึกษา

625 649

เรื่องคัดเฉพาะในด้านโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Selected Topics in Logistics)
ปัญหาหรือหัวข้อเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ สาหรับแนวโน้มปัจจุบันและอนาคต

625 650

เรื่องคัดเฉพาะในด้านการวิจัยดาเนินงาน
3(3-0-6)
(Selected Topics in Operations Research)
ปัญหาหรือหัวข้อเฉพาะทางการวิจัยดาเนินงาน สาหรับแนวโน้มปัจจุบันและอนาคต
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625 690

วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : 625 611 สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 1
และ 625 612 สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 2
วิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 และวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานวิศวกรรม

625 691

วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : 625 605 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม
625 611 สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 1
และ 625 612 สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 2
วิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานวิศวกรรม
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ลาดับ

1

2

3

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
เลขประจาตัวประชาชน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
รองศาสตราจารย์ ดร.
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
16
16
ประจวบ กล่อมจิตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552)
3-7202-00735-75-4
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2533)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Ph.D. (Industrial and Systems
16
16
ชูศักดิ์ พรสิงห์
Engineering)
3-6202-00050-87-6
The University of Rhode Island,
USA (2014)
M.S. (Industrial Engineering)
Lehigh University, USA (2010)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2541)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
6
12
คเณศ พันธุ์สวาสดิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554)
3-8301-00327-29-7
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2548)
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2544)

มคอ. 2
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
เลขประจาตัวประชาชน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

1

รองศาสตราจารย์ ดร.
ประจวบ กล่อมจิตร
3-7202-00735-75-4

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชูศักดิ์ พรสิงห์
3-6202-00050-87-6

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
คเณศ พันธุ์สวาสดิ์
3-8301-00327-29-7

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2533)
Ph.D. (Industrial and Systems
Engineering)
The University of Rhode Island,
USA (2014)
M.S. (Industrial Engineering)
Lehigh University, USA (2010)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2541)
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2548)
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2544)

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
16
16

16

16

6

12
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ลาดับ ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
4

5

6

7

8

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์
3-1013-00382-41-8

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จันทร์เพ็ญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534)
อนุรัตนานนท์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
3-1021-00026-97-0
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(2531)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์ วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
หงษ์สุวรรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
3-1020-02751-45-9
เหนือ (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (2540)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
ลีลากวีวงศ์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (2549)
3-1018-00081-71-9
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2536)
อาจารย์ ดร.สิทธิชัย
แซ่เหล่ม
3-5699-00238-16-8

Ph.D. (Manufacturing Engineering)
The University of Nottingham, UK
(2003)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2533)

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
12
12

4

4

16

24

14

16

10

12
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เนื่องมาจากการที่หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
ด้านงานวิจัยและพัฒนา ในด้านการจัดการงานวิศวกรรมของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า ตลอดจนมีการนา
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะเพื่ อลดการนาเข้าและการพึ่งพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงการนาไปสู่
การเป็นสังคมฐานความรู้ในอนาคต ดังนั้นจึงกาหนดให้นักศึกษาทุกแผนการศึกษาประกอบด้วย นักศึกษา แผน ก
แบบ ก 1 และนั กศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ โดยหั ว ข้อวิจัยอยู่ภ ายในสาขาวิช าการจัดการงาน
วิศวกรรม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณสมบัติตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Processdings) ดังกล่าว
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ในการทางานวิจัย ในระดับปริญญาโท บัณฑิตสามารถนาเนื้อหาสาระใน
รายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการงานวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้งานจริงกับหน่วยงาน
ต่างๆ อาทิเช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ได้อย่างเหมาะสม หรือถ้าบัณฑิตมีความสามารถสูงกว่า
นั้น บัณฑิตอาจจะสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการจัดการงานวิศวกรรมให้เกิดขึ้น
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก 1 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
แผน ก แบบ ก 1
มีการกาหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแผน ก แบบ ก 1 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และสัมภาษณ์เพื่อวัดผลความรู้ ก่อนที่จะขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และมีการจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และควบคุมให้คุณวุฒิประสบการณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
แผน ก แบบ ก 2
มีการกาหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เรียนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
จั ด การงานวิ ศ วกรรม และรายวิ ช าสั มมนา รวมถึ ง ศึ ก ษารายวิ ช าบั งคั บ บางรายวิ ช าก่ อนที่ จ ะขออนุ มั ติ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ และมีการจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และควบคุมให้คุณวุฒิประสบการณ์ของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมิ น ผลการศึ ก ษา เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ ยนแปลงภายหลั ง และระเบี ยบบั ณฑิตวิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2550 ซึ่งครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้ การ
อนุมัติหวั ข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพธ์หลัก หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวม (ถ้ามี) และเสนอความก้ าวหน้าให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่ วม (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา การรายงานประเมินผล
ความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รวมถึงการเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ จานวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่หัวหน้า
ภาควิชามอบหมายซึง่ ต้องมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างน้อย 1
คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของมหาบัณฑิต เมื่อสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพัฒนางานด้านการวิจัยทางด้านการ
จัดการงานวิศวกรรม เลือกใช้เครื่องมือในการจัดการงานวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้สมการทางคณิตศาสตร์
ได้ตรงกับปัญหาทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม สามารถจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า อธิบายองค์ความรู้
ทางการจัดการงานวิศวกรรมที่ทันสมัยได้ สามารถวางแผนการทางานและจัดทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรได้ สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน สามารถประยุกต์วิชาความรู้ทางด้านการจัดการงานวิศวกรรมเข้ากับ
งานวิจัยได้อย่างเหมาะสม ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม
คุณลักษณะพิเศษ
เลื อกใช้เครื่ องมือในการจั ดการงานวิศวกรรมได้อย่าง
เหมาะสม
เลือกใช้สมการทางคณิตศาสตร์ได้ตรงกับปัญหาทางด้าน
การจัดการงานวิศวกรรม
จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
1.

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การสอน การยกตัว อย่างกรณีศึกษา การค้นคว้า และ
การมอบหมายงานในแต่ละรายวิชา
การสอน การให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท ดลองท าด้ ว ยตนเองใน
ห้องเรียน และการมอบหมายงานกลุ่ม
การสอน การให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท ดลองท าด้ ว ยตนเองใน
ห้องเรียน และการมอบหมายงานกลุ่ม
อธิ บ ายองค์ ค วามรู้ ท างการจั ด การงานวิ ศ วกรรมที่ การเรียนการสอน การมอบหมายงานให้ค้นคว้า การจัด
ทันสมัยได้
กิจกรรมเสริมบรรยายพิเศษ
วางแผนการทางานและจัดทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรได้ การเรี ย นการสอน การยกตั ว อย่ า งกรณี ศึ ก ษา การ
ค้นคว้า และการมอบหมายงานในแต่ละรายวิชา
ลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทางานได้
การสอน การยกตัว อย่างกรณีศึกษา การค้นคว้า และ
การมอบหมายงานในแต่ ล ะรายวิ ช า หรื อ การท า
วิทยานิพนธ์
สามารถประยุ ก ต์ วิ ช าความรู้ ท างด้ า นการจั ด การงาน การเรียนการสอน งานกลุ่ม และการทาวิทยานิพนธ์
วิศวกรรมเข้ากับงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่าง การเรียนการสอน และงานกลุ่ม
เหมาะสม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตรงต่อเวลา
(2) ซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณในการวิจัย
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การแนะนาโดยผู้สอน ให้บัณฑิตมีความตระหนักในการตรงต่อเวลา อาจใช้กิจกรรม
ต่าง ๆ มาช่วยบังคับและควบคุมดูแล เช่น การเช็คชื่อ หรือการสอบเก็บคะแนนโดยไม่บอกล่วงหน้า
(2) การแนะนาโดยผู้สอนให้บัณฑิตตระหนักในความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการ
สอบและการทาวิจัย หรือใช้เครื่องมืออื่นช่วยในการตรวจสอบเช่นโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สังเกตความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนและในห้องสอบ ทั้งการไม่ลอกการบ้าน การไม่ลอก
ข้อสอบ และการไม่คัดลอกผลงานวิจัยหรืองานเขียนต่าง ๆ
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) เลือกใช้เครื่องมือในการจัดการงานวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม
(2) เลือกใช้สมการทางคณิตศาสตร์ได้ตรงกับปัญหาทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม
(3) เลือกใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินในการตัดสินใจได้
(4) จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
(5) อธิบายองค์ความรู้ทางการจัดการงานวิศวกรรมที่ทันสมัยได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การบรรยาย
(2) การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน
(3) การมอบหมายให้ทาแบบฝึกหัด
(4) การยกตัวอย่างกรณีศึกษา
(5) การสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม
(6) การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
(7) การทาวิทยานิพนธ์
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาค
(3) การสอบปลายภาค
(4) การนาเสนองานในชั้นเรียน
(5) การบ้านหรือรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
(6) การสอบวิทยานิพนธ์
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) วางแผนการทางานและจัดทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรได้
(2) ลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทางานได้
(3) สามารถประยุกต์วิชาความรู้ทางด้านการจัดการงานวิศวกรรมเข้ากับงานวิจัยได้อย่าง
เหมาะสม
(4) อธิบายการออกแบบเชิงนวัตกรรมได้
(5) ออกแบบงานวิจัยหรือผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์
(6) สร้างงานวิจัยด้านการจัดการงานวิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้งานได้จริง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การบรรยาย
(2) การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน
(3) การมอบหมายให้ทาแบบฝึกหัด
(4) การยกตัวอย่างกรณีศึกษา
(5) การสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม
(6) การศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเอง
(7) การทาวิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาค
(3) การสอบปลายภาค
(4) การนาเสนองานในชั้นเรียน
(5) การบ้านหรือรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
(7) การสอบวิทยานิพนธ์
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้
(2) แสดงความคิดเห็นที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นาในการทากิจกรรมต่าง ๆ
(3) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) เอกสารการสอนหรือข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษ
(2) บทคัดย่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
(3) ทบทวนวรรณกรรมที่มีงานวิจัยภาษาอังกฤษ
(4) การทากิจกรรมกลุ่ม
(5) การมอบหมายการบ้านหรือรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาค
(3) การสอบปลายภาค
(4) การนาเสนองานในชั้นเรียน
(5) การบ้านหรือรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
(7) การสอบวิทยานิพนธ์
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) เลือกเทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับองค์กร
(2) ค้นคว้าข้อมูลสาหรับการแก้ปัญหา และทาวิจัยได้อย่างเหมาะสม
(3) มีวิจารณญาณในการเลือกใช้ข้อมูล สาหรับการแก้ปัญหา และทาวิจัยได้อย่าง
เหมาะสม
(4) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การบรรยาย
(2) การสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม
(3) การทาวิทยานิพนธ์
(4) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(5) การยกตัวอย่างกรณีศึกษา
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาค
(3) การสอบปลายภาค
(4) การนาเสนองานในชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ
(5) การบ้านหรือรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตรงต่อเวลา
(2) ซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณในการวิจัย
2. ด้านความรู้
(1) เลือกใช้เครื่องมือในการจัดการงานวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม
(2) เลือกใช้สมการทางคณิตศาสตร์ได้ตรงกับปัญหาทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม
(3) เลือกใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินในการตัดสินใจได้
(4) จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
(5) อธิบายองค์ความรู้ทางการจัดการงานวิศวกรรมที่ทันสมัยได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) วางแผนการทางานและจัดทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรได้
(2) ลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทางานได้
(3) สามารถประยุกต์วิชาความรู้ทางด้านการจัดการงานวิศวกรรมเข้ากับงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม
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(4) ออกแบบเชิงนวัตกรรมได้
(5) ออกแบบงานวิจัยหรือผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์
(6) สร้างงานวิจัยด้านการจัดการงานวิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้งานได้จริง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้
(2) แสดงความคิดเห็นที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นาในการทากิจกรรมต่าง ๆ
(3) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เลือกเทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับองค์กร
(2) ค้นคว้าข้อมูลสาหรับการแก้ปัญหา และทาวิจัยได้อย่างเหมาะสม
(3) มีวิจารณญาณในการเลือกใช้ข้อมูล สาหรับการแก้ปัญหา และทาวิจัยได้อย่างเหมาะสม
(4) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม
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มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

1
625 600 การจัดการด้านการผลิตและ
การดาเนินงาน
625 601 การตัดสินใจเชิงบริหาร
625 602 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและ
การบัญชี
625 603 การออกแบบและการจัดการ
โซ่อุปทานสาหรับงานวิศวกรรม
625 604 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับการ
จัดการงานวิศวกรรม
625 605 ระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการ
งานวิศวกรรม

2

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข
และ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4

           
     

   

               


          


   



 

          











มคอ. 2

41

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

1
625 611 สัมมนาสาหรับการจัดการงาน
วิศวกรรม 1
625 612 สัมมนาสาหรับการจัดการงาน
วิศวกรรม 2
625 620 การจัดการงานวิศวกรรมเชิง
กลยุทธ์
625 621 การบัญชีการเงิน
625 622 การจัดตั้งธุรกิจอุตสาหกรรม
625 623 การจัดการนวัตกรรม
625 624 วิศวกรรมระบบ
625 625 วิศวกรรมการจัดการความ
ปลอดภัย

2

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข
และ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข
และ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4

625 626 การศึกษาการทางานทาง
อุตสาหกรรมและการยศาสตร์
               
ขั้นสูง
625 627 วิศวกรรมการผลิตขั้นสูง
                 
625 628 การจัดการคุณภาพ
           


625 629 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การแก้ปัญหาทางการจัดการ
            
งานวิศวกรรม
625 630 การจัดการโครงการด้าน
            
วิศวกรรม
625 631 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการ
          
ผลิตและการประกอบ

มคอ. 2

43

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

625 632 การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
625 633 การจัดการวิศวกรรมด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
625 634 การประเมินและการจัดหา
เทคโนโลยี
625 635 วิศวกรรมการออกแบบเพื่อ
ความยั่งยืน
625 636 เรื่องคัดเฉพาะสาหรับการ
จัดการงานวิศวกรรม
625 637 เรื่องคัดเฉพาะสาหรับการ
บริหารจัดการทั่วไป

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข
และ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

ด้านความรู้

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข
และ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4

625 638 การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ
  
สาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 
625 639 การออกแบบการทดลองสาหรับ
   
งานวิศวกรรม
625 640 การจาลองสถานการณ์สาหรับ
    
งานวิศวกรรม
625 641 การวิจัยดาเนินงานขั้นสูงสาหรับ
   
งานวิศวกรรม
625 642 วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดใน
   
การจัดการด้านการเงิน

625 643 ทฤษฎีเกม
 


ด้านทักษะทางปัญญา
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มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

1
625 644 การประยุกต์เซตวิภัชนัยสาหรับ
การจัดการงานวิศวกรรม
625 645 การจัดการการกระจายสินค้า
และการขนส่ง
625 646 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
การจัดการโลจิสติกส์
625 647 การจัดการพัสดุคงคลังและ
คลังสินค้า
625 648 ทฤษฎีสินค้าคงคลังในการ
จัดการโซ่อุปทาน
625 649 เรื่องคัดเฉพาะในด้านโลจิสติกส์

2

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข
และ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4
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มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

1
625 650 เรื่องคัดเฉพาะในด้านการวิจัย
ดาเนินงาน
625 690 วิทยานิพนธ์
625 691 วิทยานิพนธ์

2

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข
และ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้แต่ละรายวิชาดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
(2) พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน
(3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม
(4) ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา เพื่อนา
ผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
(1) สารวจภาวะการได้งานทาของมหาบัณฑิต
(2) สารวจความเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
(3) สารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่มหาบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพื่อประเมินความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(4) สารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต และ
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
(5) รวบรวมผลการสารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต เพื่อใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร
(6) มีผู้ ท รงคุ ณวุฒิ ร่ ว มพิ จ ารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึ กษา เพื่ อเป็ น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(1) เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
(2) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศและให้คาแนะนาแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะ และหลักสูตรที่สอน
1.2 สนับสนุนเงินทุนสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้มีการทาวิจัยและพัฒนางานวิจัยในสาขาที่ตน
ชานาญ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัย
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง
(4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ์
(3) กระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(4) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
(5) จัดสรรงบประมาณสาหรับทาการวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารการจัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การกากับมาตรฐานหลักสูตร ตามประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรฯ ดาเนินการสารวจผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ที่กาหนด จากจ านวนบั ณฑิตที่ส าเร็ จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เพื่อให้ ความเชื่อมั่นได้ว่า มหาบัณฑิตที่
หลักสูตรผลิตออกมาเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แผน ก แบบ ก 1
หลักสู ตรฯ กาหนดเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ให้ต้องมีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
แผน ก แบบ ก 2
หลักสู ตรฯ กาหนดเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้ต้องมีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
หลักสูตรฯ กาหนดคุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ดังแสดงในหัวข้อที่ 2.2 ของหมวด
ที่ 3 โดยกาหนดช่องทางการรับนักศึกษาผ่านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเน้นการสอบสัมภาษณ์เพื่อ
วัดความพร้อมในการศึกษา
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลั กสู ตรฯ จัดให้ มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อทาความเข้าใจในปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร รวมถึงการวางแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนด้วยความร่วมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการศึกษาของภาคการศึ กษาต้นปีการศึกษาแรกของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อกาหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 การควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา
หลักสูตรฯ ดาเนินการควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวให้กับนักศึกษาผ่าน
ช่องทางและโครงการดังนี้
1) การปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
2) การประชุมนักศึกษาในแต่ละชั้นปี หลักสูตรฯ จัดให้มีการประชุมนักศึกษาในทุก ๆปีการศึกษา
เพื่อทาการชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
จากนักศึกษา
3) การก าหนดอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการ เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาในด้ า นการศึ ก ษาและแนะแนว
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องทาหน้าที่ให้คาปรึกษา ในแต่ละ
ภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจะแจ้งรายละเอียดช่องทางในการติดต่อสื่อสารและ
ชั่วโมงว่างในแต่ละสัปดาห์ พร้อมสถานที่สาหรับการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสรุปปัญหาที่พบส่งกลับมายังหลักสูตร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน
การพัฒนาต่อไป
4) การสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
5) ช่อ งทางการร้ อ งเรี ย นอื่น ๆ เช่น กล่ อ งรับ ฟั งความคิ ด เห็ น อี เ มลล์ ห รื อ ไลน์ ส ายตรงประธาน
หลักสูตร
3.4 การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรฯ ดาเนินการควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก ต้องรายงานต่อที่ประชุมหลักสูตรฯ ทุกภาคการศึกษา
ตลอดการทาวิทยานิพนธ์
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4. อาจารย์
หลั กสู ตรฯ มีการดาเนิ นการเพื่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และการยกระดับคุณภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร ดังนี้
4.1 การรับอาจารย์ประจาหลักสูตร มีการกาหนดคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้มี
ความสอดคล้องกับสาขาวิชาและมีความเชี่ยวชาญตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
4.2 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาและมีความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาวิชา
4.3 หลักสูตรฯ มีการกาหนดหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้การดาเนินการหลักสูตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4.4 หลักสูตรฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ในด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาวิจัย และผลงานทางวิชาการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของอาจารย์ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
4.5 หลักสูตรฯ มีการวางแผนการทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการหรือลาศึกษาต่อ เพื่อให้การ
ดาเนินการหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร เพื่อออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในการปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา และผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นผู้
วิพากษ์และประเมินหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รฯ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ก าหนดผู้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช า โดยพิ จ ารณาจากความเชี่ ย วชาญ
ประสบการณ์สอน และภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีการศึก ษา มีกาหนดการในการส่ง มคอ.3 โดย
กาหนดจากภาควิช าฯ มีการประชุมเพื่อทบทวนผลงานวิจัย การบริการวิช าการและการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อนามาพิจารณาถึงความสามารถในการบูรณาการกับรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
มีการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยกาหนดแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน
มคอ.3 ซึ่งกาหนดให้สอดคล้องกับผู้เรียน มีการวัดผลการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ มคอ.3 การกากับ
ส่งการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 กาหนดให้มีการประชุมการประเมินผลรายวิชาที่มีความผิดปกติ
ของระดับผลการเรียน การวางแผนและการกาหนดรายวิชาที่จะดาเนินการทวนสอบในแต่ละปีการศึกษา
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5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรฯ ดาเนินการกากับและติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ได้กาหนดไว้ในหมวดที่ 7
ข้อ 7 ใน มคอ.2 และสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั กสู ต รฯ ด าเนิ น การส ารวจจ านวนและตรวจสภาพของครุภั ณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการเรีย นการสอน
ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ และระบบข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต รวมถึงรับฟังข้อร้องเรียนจากอาจารย์
และนักศึกษา การนาผลการประเมินการเรียนการสอนของทุกรายวิชา ในหัวข้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มาพิจารณา
ปัญหาและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี และเพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษาและ
อาจารย์
การจั ด สรรงบประมาณในการพั ฒ นาครุ ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ส าหรั บ การเรี ย นการสอนใน
ห้องปฏิบัติการ เพื่อเน้นให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติในรายวิชาที่ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาการใช้เครื่องคานวณหรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการจาลองสถานการณ์ขั้นสูง มีการดาเนินการคัดสรรหนังสือเข้าสู่หอสมุดของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้และอ้างอิงสิ่งที่เรียนในหลักสูตร
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปี
2561
X

ปี
2562
X

ปี
2563
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(10) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพการหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี

ปี
2561
X

ปี
2562
X

ปี
2563
X

X

X

X
9

11

12

เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
มีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา
จากจานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ปีการศึกษา
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
2561
ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
2562
ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
2563
ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา
การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
1.1.2 จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะกาหนด
1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดส่งให้
อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
คณะกาหนดให้ มีการประเมิน เพื่อพัฒ นาปรับปรุงหลั กสู ตรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให้ ห ลักสู ตรมีความ
ทัน สมัย และเป็ น ไปตามมาตรฐานไม่ ต่ากว่าที่ สกอ. ก าหนด โดยแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินหลั กสู ตรเพื่ อ
ดาเนินการ ดังนี้
2.1 วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
2.2 ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ สถาบันที่นักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อเป็นต้น
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยองค์ ป ระกอบคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือที่
มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
4.1.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการสอน
ในวิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาถัดไป
4.1.2 กรณีที่พบปั ญหาของรายวิช าสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะ
ทาทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.2.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จาเป็น
ในการปรับปรุง
4.2.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
4.2.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
4.2.4 หลั กสู ตรที่ได้ป รั บปรุ งเสนอให้ คณะกรรมการวิช าการและคณะกรรมการกลั่ นกรองหลั กสู ตร
พิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
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ภาคผนวก
ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ค ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
และรายงานผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ฉบับปี พ.ศ. 2556
ง คาสั่งแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ฉ คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ชื่อ-นามสกุล
นายประจวบ กล่อมจิตร
ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2533)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
ผลงานทางวิชาการ (ทีต่ ีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการ
ประจวบ กล่อมจิตร คทาวุธ บวรศักดิ์ทวี และอธิวัฒน์ อารีพันธุ์. (2558). “การพัฒนา
โปรแกรมประเมินภาระงานชีวกลศาสตร์ของการยกของด้วยกล้องวิดีโอ 3 มิติ.”
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 5
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 : 131-144. Thai – Journal Citation
Index I.
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
C. Pornsing, K. Saichareon, and P. Klomjit. (2015). "A comparison of biomass
gasificationtechnologies using data envelopment analysis." In Proceeding
of International Conferenceon Innovation and Management, 1353-1361.
Sapporo, Japan, July 14-17, 2015.
ณัฐหิรัญ พรถวัลย์ศักดิ์ และประจวบ กล่อมจิตร. (2560). “การลดการขัดข้องของเครื่อง
บรรจุยาผงโดยใช้เทคนิค FMEA.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ประจาปี 2560, วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2560. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. หน้าที่
1-6.
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นายวงกฤษณ์ จันทรภูโดม และประจวบ กล่อมจิตร. (2560). “การลดระยะเวลาปรับผิวหน้า
เลนส์ขั้นที่ 1 โมเดล Le0131 S5 โดยวิธีการออกแบบการทดลอง.” การประชุม
วิ ช าการข่า ยงานวิ ศวกรรมอุต สาหการ ประจ าปี 2560, วั น ที่ 12-15 กรกฎาคม
2560. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. หน้าที่ 1-4.
อนันต์ชัย อู่คล้าย และประจวบ กล่อมจิตร. (2558). “การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงาน
ทางการยศาสตร์บนระบบปฏิบัติ การแอนดรอยด์ .” การประชุ ม วิช าการข่ายงาน
วิ ศวกรรมอุต สาหการ ประจ าปี 2558, วั น ที่ 6-7 สิ ง หาคม 2558. โรงแรมดิ เอม
เมอรัลด์ กรุงเทพฯ. หน้าที่ 250-256.
วิมลศรี สิทธิกูล, ประจวบ กล่อมจิตร. (2558). “การลดของเสียของกระบวนการผลิตท่อ
ช่วยหายใจโดยการออกแบบการทดลอง กรณีศึกษา : บริษัทผลิตอุปกรณ์การ
แพทย์.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี 2558,
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ. หน้าที่ 1-8.
ธนานิวัฒน์ สัตย์นาโค, ประจวบ กล่อมจิตร. (2558). “การทดสอบระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
สนับสนุนการเดินระบบผลิตน้าสาหรับโรงไฟฟูา.” การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี 2558, วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558. โรงแรมดิเอม
เมอรัลด์ กรุงเทพฯ. หน้าที่ 631-637.
ประจวบ กล่อมจิตร, พิชานนท์ ตรีโกศล. (2558). “การประยุกต์ใช้ QFD เพื่อค้นหา
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์สาหรับการพัฒนากระบวนการผลิตขนมเปี๊ยะ.” การประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี 2558, วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558,
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ. หน้าที่ 1075-1083.
สันติ ขุนเภา, ประจวบ กล่อมจิตร. (2558). “การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่ อ นที่ ต ามดวงอาทิ ต ย์ . ” การประชุ ม วิ ช าการข่ า ยงานวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
ประจาปี2558, วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558. โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ. หน้าที่
466-470.
ประสิทธิชัย ผาสุกตรี และประจวบ กล่อมจิตร. (2558). “การประยุกต์ใช้การบารุงรักษา
ด้วยทฤษฎีความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลาง เพื่อลดเวลาสูญเสียในการผลิต กรณีศึกษา
โรงงานผลิตวุ้นเส้น.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี
2558, วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558. โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ. หน้าที่ 979-975.
พลวัฒน์ ดารงกิจภากร และประจวบ กล่อมจิตร. (2557). “การพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูล
พลังงานไฟฟูาโดยใช้โทรศัพท์มอื ถือ : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร.” การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557, วันที่ 30 เมษายน
2557. กรุงเทพฯ. หน้าที่ 631-637
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
งานแปล (ถ้ามี)
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ตารา
ประจวบ กล่อมจิตร. (2557). เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในองค์กร หลักการและตัวอย่างการปฏิบัติ.
สานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น. 520 หน้า.
ประจวบ กล่อมจิตร. (2556). โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน:การออกแบบและจัดการเบื้องต้น. สานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น.
400 หน้า.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 13 ปี
ระดับปริญญาตรี
614 321
การศึกษาการทางานทางอุตสาหกรรม
614 341
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
614 346
การยศาสตร์
614 361
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
614 457
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
614 466
การจาลองสถานการณ์
619 211
โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
619 313
การออกแบบระบบโลจิสติกส์
ระดับบัณฑิตศึกษา
625 610
ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการงานวิศวกรรม
625 614
การจัดการนวัตกรรม
625 620
การจัดการด้านการผลิตและการดาเนินงาน
625 626
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแก้ปัญหาทางการจัดการงานวิศวกรรม
625 640
การออกแบบและการจัดการโซ่อุปทานในงานวิศวกรรม
625 641
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการโลจิสติกส์
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ กล่อมจิตร)
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อ-สกุล
นายชูศักดิ์ พรสิงห์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Industrial and Systems Engineering) The University of Rhode Island, USA (2014)
M.S. (Industrial Engineering) Lehigh University, USA (2010)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2541)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
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แม่น้ารามาดาพลาซ่า, กรุงเทพมหานคร. หน้าที่ 1-11.
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี
ระดับปริญญาตรี
614 202
สถิติวิศวกรรม
619 101
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับวิศวกร
619 211
โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
619 312
การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ
619 314
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
619 316
คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ
619 361
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
619 433
วิศวกรรมระบบ
619 434
คุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ
619 522
วิธีวิจัยทางการจัดการงานวิศวกรรม
ระดับบัณฑิตศึกษา
625 631
การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิตสิ าหรับการจัดการงานวิศวกรรม
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจนิ ต์ วุฒิชัยวัฒน์)
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
5. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2531)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
ผลงานทางวิชาการ (ทีต่ ีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการ
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
ประจวบ กล่อมจิตร, กวินธร สัยเจริญ, กมลเนตร ดวงคันที, คณาธิป ชินกาญจนโรจน์,
ยลชัย จงจิระศิริ และจันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์. (2559). “การศึกษาและการทดสอบ
หาช่ ว งอายุ ที่ มี ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิด โรคกระดู ก และกล้ า มเนื้ อโดยใช้ แ บบสอบถาม
กรณีศึกษา : กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” การประชุมวิชาการ
การยศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2559, วันที่ 15-17 ธันวาคม 2559. สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา (ศูนย์ญี่ปุน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ. หน้าที่ 1-10.
จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์, นรินทร์ แสนสุข และสุภกฤษ ภัทรสิรินาถ. (2558). “การควบคุม
ความชื้นของไม้ ยางพาราโดยใช้การวิเคราะห์และออกแบบการทดลอง.” การประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558, กรุงเทพ. หน้าที่ 2-6.
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นพคุณ ทิวาพัฒน์, นันท์นภัส สุขแก้ว และจันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์. (2558). “การศึกษาการ
เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นหกล้มในผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม.” การประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558, กรุงเทพ. หน้าที่ 243-249.
จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์, สิทธิชัย แซ่เหล่ม, จันทร์ญา วัฒนบัณฑิตวงศ์ และศิรินาถ สนใจ.
(2557). “การศึกษาการลดเวลาในการจัดขาผู้ปุวยโรคกระดูกโดยใช้หลักการอัตรา
ส่วนทองคา กรณีศึกษา : กลุ่มประชากรตัวอย่าง.” การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการประจาปี พ.ศ. 2557, สมุทรปราการ. หน้าที่ 103-109.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 24 ปี
ระดับปริญญาตรี
614 202
สถิติวิศวกรรม
614 241
สถิติวิศวกรรม
614 433
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
614 451
วิศวกรรมความปลอดภัย
614 456
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
ระดับบัณฑิตศึกษา
625 631
การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิตสิ าหรับการจัดการงานวิศวกรรม
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จนั ทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์)
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
6. ชื่อ-นามสกุล
นายปฏิพัทธ์ หงษ์สวุ รรณ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2540)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
ผลงานทางวิชาการ (ทีต่ ีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการ

Banyat Panprasitvech, Patipat Hongsuwan and Wichai Chantharaksa
(2015). “The Study of Factors of Machining with Milling Tool
Insert APMT1604PDER-M2 Affecting Life Time of Cutting Edge
and Surface Roughness.” Naresuan University Journal:Science
and Technology 2015; 23(1) : 121 – 132. Thai-Journal Citation
Index I.
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings

บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช, วิชยั จันทรักษา, ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ และสรรวิทย์
เชื้อพิสุทธิ์กุล. (2560). “การศึกษาและทดสอบเกลียวอัดรีดดินเซรามิค.”
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี 2560, วันที่
12-15 กรกฎาคม 2560, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. หน้าที่ 1-6.
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ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ, บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช, วิชัย จันทรักษา, สรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล.
(2557). “การศึกษาค่าพารามิเตอร์ในการพัฒนาเครื่องขัดผิวมะพร้าวด้วยหิน
กากเพชร.” การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดาเนินงานแห่งชาติ ประจาปี 2557,
หน้าที่ 1-6.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 16 ปี
ระดับปริญญาตรี
614 101
วิศวกรรมพื้นฐาน
614 211
กระบวนการผลิต
614 212
ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
614 213
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
614 313
ระบบอัตโนมัติ
614 351
การวางแผนและควบคุมการผลิต
614 412
การออกแบบและผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
619 311
ระบบสารสนเทศสาหรับงานโลจิสติกส์
ระดับบัณฑิตศึกษา
625 610
ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการงานวิศวกรรม
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ)
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
7. ชื่อ-นามสกุล
นายวันชัย ลีลากวีวงศ์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (2549)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2536)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการ
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
วันชัย ลีลากวีวงศ์, สุขุม โฆษิตชัยมงคล, ภัทรา ภูป่ รางค์ และวราภรณ์ สีลพิพัฒน์. (2560).
“การลดความแปรปรวนของระยะพิชแผ่นเพลทโซ่ในกระบวนการปั้มรู ด้วยขั้นตอน
DMAIC.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี 2560, วันที่

12-15 กรกฎาคม 2560, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. หน้าที่ 1-5.
วันชัย ลีลากวีวงศ์, สุวัฒน์ เณรโต, โอรส พินิจรัตนพันธ์, ฐิติวฒ
ั น์ แน่นหนา, ธนาณัติ
กล้าหาญ. (2558). “การพัฒนาระบบการขนถ่ายภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา :
บริษัทผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ประจาปี พ.ศ. 2558, วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558. กรุงเทพฯ. หน้าที่ 944-949.
วันชัย ลีลากวีวงศ์, สุขุม โฆษิตชัยมงคล, สุริยกาล ชุมแสง, ณัฐพงษ์ ทาเอื้อ. (2558).
“การประยุกต์ใช้ความน่าเชื่อถือเพื่อหาอายุการใช้งานของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่
สาคัญ.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ.
2558, วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558. กรุงเทพฯ. หน้าที่ 950-955.
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี
ระดับปริญญาตรี
080 162
กระบวนการแก้ปัญหา
600 118
ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
614 312
วิศวกรรมเครื่องมือกล
614 322
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม
614 323
วิศวกรรมคุณค่า
614 342
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม
614 345
การประกันคุณภาพ
614 421
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
614 451
วิศวกรรมงานซ่อมบารุง
614 452
วิศวกรรมความปลอดภัย
619 312
แบบจาลองโซ่อุปทาน
619 521
การจัดการงานวิศวกรรมเชิงกลยุทธ์
619 526
การจัดการการซ่อมบารุงในอุตสาหกรรม
619 629
การจัดการความเสี่ยง
ระดับบัณฑิตศึกษา
625 625
การจัดการคุณภาพ
625 640
การออกแบบและการจัดการโซ่อุปทานในงานวิศวกรรม
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนั ชัย ลีลากวีวงศ์)
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
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104
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
8. ชื่อ-นามสกุล
นายสิทธิชัย แซ่เหล่ม
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Manufacturing Engineering) The University of Nottingham, UK (2003)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2533)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
ผลงานทางวิชาการ (ทีต่ ีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการ
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
กันยาภรณ์ ตั้งธนะวัฒน์ และสิทธิชัย แซ่เหล่ม. (2560). “การศึกษาความเป็นไปได้
ทางด้านความเสี่ยงด้านการดาเนินงานและการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมในการย้ายเครื่องจักรระหว่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัท ABC.” การ
ประชุมวิชาการด้านการวิจัยดาเนินงานแห่งชาติ ประจาปี 2560, วันที่ 2-3
มีนาคม 2560, โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา. หน้าที่ 84-89.
อัตถชัย กีรติจรัส, สิทธิชัย แซ่เหล่ม. (2558). “การศึกษากลยุทธ์ในการลดเวลาการ
นาอ้อยจากไร่เข้าสู่กระบวนการหีบสกัด กรณีศึกษา โรงงานน้าตาลตัวอย่าง.”
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดาเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ 6 ประจาปี 2558, วันที่ 12 พฤษภาคม 2558, โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพฯ. หน้าที่ 837-846.
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สุนิสา อยู่คง, ประจวบ กล่อมจิตร, สิทธิชัย แซ่เหล่ม. (2558). “การประยุกต์ใช้สายงาน
วิกฤตในการลดระยะเวลาของการทดสอบในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ.”
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี 2558, วันที่ 6-7
สิงหาคม 2558, โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ. หน้าที่ 1037-1048.
วรเดช เจตเสน, วันชัย ลีลากวีวงศ์, สิทธิชัย แซ่เหล่ม. (2557). “การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้วยเทคนิคโซ่อุปทาน กรณีศึกษาตลาดน้า ดอนหวาย.” การประชุม
วิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13, วันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2557, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย. หน้าที่ 742-753.
ศักดา อยู่คง, สุวินอภิชาติพัฒนศิริ และสิทธิชัย แซ่เหล่ม. (2557). “การประเมินศักยภาพ
เพื่ อการลดปริม าณคาร์บ อนฟุ ต พริ้น ท์ ข องมะละกอแช่ อิ่ม อบแห้ง โดยเกณฑ์ การ
จัดการพลังงาน.” การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดาเนินงานทางอุตสาหกรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2557, วันที่ 9 พฤษภาคม 2557, โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพฯ. หน้าที่ 751-757.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี
ระดับปริญญาตรี
614 331
การควบคุมคุณภาพ
614 341
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
614 351
การวางแผนและควบคุมการผลิต
614 457
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
619 232
การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์
619 432
การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม
619 441
การจัดการโครงการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
625 631
การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิตสิ าหรับการจัดการงานวิศวกรรม
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร

(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั แซ่เหล่ม)
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
และรายงานผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ฉบับปี พ.ศ. 2556
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แผนการรับนักศึกษากับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตารางที่ 1 จานวนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ประจาปีการศึกษา 2557-2559
นักศึกษา ปีที่เข้า
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่
รับเข้า
พ้นสภาพ
จบการศึกษา
กาลังศึกษา
แผน
ผล
คน ร้อยละ
คน ร้อยละ
คน ร้อยละ
1
2559
5
4
0
0.00
0
0.00
4
25.00
2
2558
5
6
0
0.00
0
0.00
6
37.50
3
2557
5
6
0
0.00
3
18.75
3
18.75
รวม
15
16
0
0.00
3
18.75
13
81.25
จากตารางที่ 1 จะเห็ น ได้ว่ า ภาควิช าฯ ได้ ดาเนิ นการเปิดหลั กสู ต รวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จากข้อมูลจานวนนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 25572559 จานวนนักศึกษาที่รับเข้ามาทั้งสิ้น จานวน 16 คน สาเร็จการศึกษา จานวน 3 คน และกาลังศึกษา จานวน
13 คน
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ประจาปีการศึกษา 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. บทสรุปผู้บริหาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม ได้เริ่มเปิดดาเนินการเรียนการสอน
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ผลการประเมินตนเองของหลักสูตรทั้ง 6
องค์ประกอบ สามารถแยกรายงานได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 “การกากับมาตรฐาน” อยู่ในเกณฑ์ ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 “บัณฑิต” คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต อยู่ในระดับ 4.93 จาก 5.00
องค์ประกอบที่ 3 “นักศึกษา” ทั้งสามตัวบ่งชี้ คือ การรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และ
ผลที่เกิดกับนักศึกษา อยู่ในระดับ 2.00 จาก 5.00 ทั้งนี้พบว่ากระบวนการโดยส่วนใหญ่มีการวางแผน นาไป
ดาเนินการ และมีการประเมินกระบวนการ แต่ยั งขาดการนาข้อมูลย้อนกลับไปพัฒนา จึงทาให้ยังไม่สามารถ
กาหนดได้ว่าแผนการดาเนินการในปีการศึกษาถัดไป จะมีการปรับปรุงอย่างไรบ้าง
องค์ประกอบที่ 4 “อาจารย์” ในหัวข้อ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีแผนในการดาเนินงาน
ในหัวข้อ คุณภาพอาจารย์ มีอาจารย์ที่จบวุฒิปริ ญญาเอก 80% มีร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งวิชาการ
40% ในส่วนของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร อยู่ในเกณฑ์สูงมาก (5.0 จาก 5.0) โดยในปี
การศึกษาที่ผ่ านมามีผ ลงานวิจั ยที่เข้าร่ว มการประชุมระดับชาติ 12 ผลงานวิจัย เข้าร่วมการประชุมระดับ
นานาชาติ 1 ผลงานวิจั ย ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการในฐาน TCI กลุ่ มที่ 1 1 ผลงานวิจัย และตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 ผลงานวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 “หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน” หลักสูตรได้มีการดาเนินงานตาม
กรอบมาตราฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยหัว ข้อการวางระบบผู้ ส อนและการประเมินผู้เรียนยังไม่มี
กระบวนการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่เป็นรูปธรรม โดยมีคะแนนอยู่ในระดับ 2.25 จาก 5.00
องค์ประกอบที่ 6 “สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้” หลักสูตรได้มีระบบกลไกลการดาเนินการและการปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีคะแนนอยู่ในระดับ 3.00 จาก 5.00
ทั้งนี้จุ ดที่ควรพัฒนาเร่ งด่ว นของหลักสู ตรคือการวางระบบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้ อยู่ใน
ระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร และควรสร้างความเข้าใจตระหนักถึงความสาคัญของระบบการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร
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2. รายนามคณะผู้ประเมิน
(ลงนามแล้ ว)

ลงนาม................................................................................ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ)
ลงนาม................................................................................กรรมการ
(เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์)
ลงนาม................................................................................กรรมการ
(อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา)
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3. บทนา
3.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
ในปี พ.ศ.2547 ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและการจั ด การ ได้ ด าเนิ น การร่ า งหลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ขึ้น และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้อนุมัติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่) ฉบับปี พ.ศ.
2548 โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก จานวน 15 คน และในปี พ.ศ.2555 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
การจั ด การ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การงาน
วิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุ ตสาหกรรม โดยผ่ านความเห็ น ชอบจากส านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา เมื่ อวั นที่ 19
กันยายน 2556
3.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ไม่มี
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4. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)

คะแนน
ประเมินของ
หลักสูตร........

คะแนน
ประเมินของ
คณะกรมการ
ประเมิน

ไม่ผา่ น

ผ่าน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ.
ผ่าน/ไม่ผ่าน

(ถ้าผ่านในองค์ประกอบนี้จึงสามารถ
ประเมินคะแนนในองค์ประกอบที่ 2-6 ได้
ถ้าไม่ผ่านในองค์ประกอบนี้
หลักสูตรจะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน)
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4.93
25
32

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การ
ตีพมิ พ์และหรือเผยแพร่

78.13%

4.87

4.87

-

-

-

40%

0

4.8
12

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รับ
การตีพมิ พ์และหรือเผยแพร่

5

-

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

2

2
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ผลการดาเนินงาน

คะแนน
ประเมินของ
หลักสูตร........

คะแนน
ประเมินของ
คณะกรมการ
ประเมิน

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

2

2

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

2

2

1

2

4.17

4.17

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ตัวตั้ง

เป้าหมาย

ตัวหาร

ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

4

5
80%

5

40%

2.5

2.5

5

5

-

-

2

2

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

2

2

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

1

1

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน

1

1

5
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

2
5

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์
ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบั การอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอ่ จานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

4.6
5

-

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
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ผลการดาเนินงาน

คะแนน
ประเมินของ
หลักสูตร........

คะแนน
ประเมินของ
คณะกรมการ
ประเมิน

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

5

5

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2

3

2.23

2.85

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)

ตัวหาร

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์

คะแนน

จานวนตัว

ประกอบที่

ผ่าน

บ่งชี้

I

1

P

O

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรได้มาตรฐาน

ผ่านการประเมิน

-

-

4.93

4.93

ระดับคุณภาพดีมาก

3

3

2.33

-

-

2.33

ระดับคุณภาพปานกลาง

3

2.72

-

-

2.72

ระดับคุณภาพปานกลาง

4

2

2.33

-

2.25

ระดับคุณภาพปานกลาง

1

-

3

-

3

ระดับคุณภาพปานกลาง

13

7

4

2

2.85

2.45

2.5

4.93

ระดับคุณภาพปาน

ระดับคุณภาพปานกลาง

ระดับคุณภาพ

4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

องค์ประกอบที่ 2 -6

2
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน

2

กลาง

ดีมาก

2.85

ระดับคุณภาพปานกลาง
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5. ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ในกรณีที่มีอาจารย์ลาศึกษาต่อบางส่วน ควรมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ลาศึกษา
ต่อ เพื่อให้อาจารย์ได้ใช้เวลาในการศึกษาต่ออย่างเต็มที่
2. ภาระอาจารย์ ที่ป รึ กษาวิทยานิพนธ์ควรปรับให้ ได้ไม่เกิน 5 คน ต่ออาจารย์ 1 ท่าน เพื่อให้ มี
ประสิทธิภาพในการทาหน้าที่ของอาจารย์เพิ่มขึ้น
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
1. คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามหลักสูตรที่เปิดสอนทุกท่าน

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
นักศึกษาและบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จานวนมาก
2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
1. ควรมีการบริหารจัดการนักศึกษาที่ตกค้างในหลักสูตรให้สาเร็จการศึกษาได้ตรงตามเวลาที่
กาหนดในหลักสูตร
2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติมากขึ้น
3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

1.

2.

3.
4.

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ควรมีการเขียนอธิบายระบบและกลไกในการดาเนินงานด้านการรับนักศึกษา การเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ชัดเจน เช่น ในรูปแบบของสรุปรายงานการประชุม แผนภูมิแสดง
ระบบและกลไก เป็นต้น เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านได้ถือปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน
ควรมีการประเมินกระบวนการในการดาเนินงาน ด้านการรับนักศึกษา การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ให้ชัดเจน โดยประเมินทั้งอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและนักศึกษา และนาผลการ
ประเมินที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลสาหรับปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดาเนินงานในปี
การศึกษาถัดไป
ควรมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ที่ให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีส่วนร่วมกับกิจรรมและครอบคลุมทักษะต่างๆที่จาเป็นมากยิ่งขึ้น
ควรเก็บข้อมูลสถิติการคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา และมีรายละเอียดของข้อมูล เช่น จานวน
ผู้ประเมินให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

-
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องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีตาแหน่งทางวิชาการ และจานวนผลงานทางวิชาการสูงกว่าเกณฑ์
การประเมินที่กาหนด

1.
2.
3.
4.

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ควรมีการเขียนอธิบายระบบและกลไก การประเมินกระบวนการในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ให้ชัดเจน และนาผลที่ได้มาปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ควรแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเกี่ยวกับการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ควรมีระบบการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้มาก
ยิ่งขึ้น
ควรมีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

มคอ. 2
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องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
1. ควรเขียนระบบกลไก การดาเนินการ การประเมินผลการดาเนินการในหัวข้อสาระรายวิชาใน
หลักสูตร การวางระบบผู้สอน และระบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผู้เรียน
ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ควรแสดงการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ข องรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร โดยนาผลการประเมิ น ที่ไ ด้จ าก
มหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์และปรับปรุงต่อไป
3. ควรมีการบัน ทึกการปรั บปรุ ง หรือแก้ไขเกี่ยวกับการดาเนินการของหลักสู ตรในรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ดาเนินการในทุกๆ ด้านต่อไป
3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
1. ควรเขีย นระบบกลไกการดาเนินการ และการประเมินผลในหั ว ข้อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ควรรายงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรที่มีอยู่ เพื่อให้ทราบความพร้อมของหลักสูตร
3. ควรนารายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มา
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ประจาปีการศึกษา 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. บทสรุปผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยศิล ปากร มีผ ลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังต่อไปนี้ หลักสูตรผ่านการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน หลักสูตร
ได้มาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ระดับ ดีมาก องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ได้
คะแนนเฉลี่ย 2.67 ระดับ ปานกลาง องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.39 ระดับ ดี
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.38 ระดับ ดี และ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ระดับ ปานกลาง และได้ระดับคะแนน
เฉลี่ ยทุกองค์ประกอบ 3.40 ระดับ ดี พร้อมทั้งมีการให้ข้อเสนอแนะสาหรับใช้ในการปรับปรุงการ
ดาเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป
2. รายนามคณะผู้ประเมิน
(ลงนามแล้ ว)

ลงนาม................................................................................ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล)
ลงนาม................................................................................กรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ)
ลงนาม................................................................................กรรมการ
(อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา)
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3. บทนา
3.3 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
ในปี พ.ศ.2547 ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและการจั ด การ ได้ ด าเนิ น การร่ า งหลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ขึ้น และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้อนุมัติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่) ฉบับปี พ.ศ.
2548 โดยเปิดรับนักศึ กษารุ่นแรก จานวน 15 คน และในปี พ.ศ.2555 ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสา
หการและการจัดการ ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ
งานวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2556
3.4 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

มคอ. 2

121

4. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
ประเมินของ
หลักสูตร........

คะแนน
ประเมินของ
คณะกรมการ
ประเมิน

ผ่าน

ผ่าน

4.49

4.49

4.49

51.43%

5

5

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

3

3

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

3

3

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

2

2

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ.
(ถ้าผ่านในองค์ประกอบนี้จึงสามารถ
ประเมินคะแนนในองค์ประกอบที่ 2-6 ได้
ถ้าไม่ผ่านในองค์ประกอบนี้
หลักสูตรจะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน)

ผ่าน/ไม่ผ่าน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

31.45

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่

3.6x100

7

7

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

ระบุเหตุผล
ในการให้
คะแนนต่าง
ของ
กรรมการ
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

คะแนน
ประเมินของ
หลักสูตร........

คะแนน
ประเมินของ
คณะกรมการ
ประเมิน

3

3

4.17

4.17

100%

5

5

40%

2.5

2.5

88%

5

5

ตัวตั้ง

เป้าหมาย

ตัวหาร

ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

5x100
5

ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

2x100
5

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

4.4x100
5

4

3

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

3

3

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

3

3

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน

3

3

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4.5

4.5

3

3

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ระบุเหตุผล
ในการให้
คะแนนต่าง
ของ
กรรมการ

ยังไม่มีแนวโน้ม
ผลการ
ดาเนินงานที่ดี
ขึ้นในทุกเรือ่ ง
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)

คะแนน
ประเมินของ
หลักสูตร........

คะแนน
ประเมินของ
คณะกรมการ
ประเมิน

3.47

3.40

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

ระบุเหตุผล
ในการให้
คะแนนต่าง
ของ
กรรมการ

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์

คะแนน

จานวนตัว

ประกอบที่

ผ่าน

บ่งชี้

1

I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรได้มาตรฐาน

ผ่านการประเมิน
-

-

2.1 , 2.2

4.75

ดีมาก

3

3

3.1 , 3.2 , 3.3

-

-

2.67

ปานกลาง

3

4.1 , 4.2 , 4.3

-

-

3.39

ดี

4

5.1

5.2 , 5.3 , 5.4

-

3.38

ดี

1

-

6.1

-

3.00

ปานกลาง

13

7

4

2

3.40

ดี

4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

องค์ประกอบที่ 2 -6

2
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน

2

3.02

3.38

4.75

ดี

ดี

ดีมาก
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5. ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1. ควรมีการกระจายภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แต่ละท่าน เพื่อให้การดูแลนักศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
2. ควรมีการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของประจาหลักสูตร
3. ควรเพิ่มคุณภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้สูงขึ้น (การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
วารสารวิชาการ)
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

125

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในระดับที่สูง

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
1. ควรเพิ่มคุณภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาให้สูงขึ้น (การประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือวารสารวิชาการ)
2. ควรมีมาตรการควบคุม กากับและดูแลนักศึกษาให้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด (ภายใน 2
ปี) เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

มคอ. 2

126

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. มีกรอบในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีพื้นฐานคุณวุฒิการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
2. มีการเพิ่มการศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในสภาพ
การทางานจริง
2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
1. ควรกาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์หรือมาตรการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ
และจานวนตามที่ได้วางแผนไว้
2. ควรมีการกาหนดดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมในด้านระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาสาหรับใช้
ในการติดตามประสิทธิผลของมาตรการปรับปรุง
3. ควรมีการสรุปข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจและข้อร้องเรียนของนักศึกษา

3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ............................................................................................................................. ........
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 .....................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 .....................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
1. ควรเพิ่มคุณภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้สูงขึ้น (การประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการ)
2. ควรมีการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านให้สูงขึ้น

3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ............................................................................................................................. ........
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 .....................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. มีการใช้แบบสอบถามนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
1. ควรมีการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. ควรนาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในประเด็นที่ได้คะแนนน้อยมาวิเคราะห์และหา
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
3. ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุของการสาเร็จการศึกษาล่าช้าของนักศึกษา เพื่อนามากาหนดมาตรการ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ............................................................................................................................. ........
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 .....................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 .....................................................................................................................................
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
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องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. มีการติดตามเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์และนักศึกษา

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
1. ควรนาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในประเด็นที่ได้
คะแนนน้อยมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง
3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ............................................................................................................................. ........
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ประจาปีการศึกษา 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. บทสรุปผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดังต่อไปนี้ หลักสูตรผ่านการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 กากับมาตรฐาน หลักสูตรได้มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 3.72 ระดับ ดี องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 2.67
ระดับ ปานกลาง องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.33 ระดับ ดี องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.13 ระดับ ดี และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ระดับ ปานกลาง และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 3.15 ระดับ ดี พร้อม
ทั้งมีการให้ข้อเสนอแนะสาหรับใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป
2. รายนามคณะผู้ประเมิน
(ลงนามแล้ ว)

ลงนาม................................................................................ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล)
ลงนาม................................................................................กรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ)
ลงนาม................................................................................กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา)
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3. บทนา
3.5 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
ในปี พ.ศ.2547 ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและการจั ด การ ได้ ด าเนิ น การร่ า งหลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ขึ้น และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้อนุมัติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่) ฉบับปี พ.ศ.
2548 โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก จานวน 15 คน และในปี พ.ศ.2555 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
การจั ด การ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การงาน
วิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุ ตสาหกรรม โดยผ่ านความเห็ น ชอบจากส านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา เมื่ อวั นที่ 19
กันยายน 2556
3.6 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -
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4. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
ประเมินของ
หลักสูตร........

คะแนน
ประเมินของ
คณะกรมการ
ประเมิน

ผ่าน

ผ่าน

4.11

4.11

4.11

25%

3.33

3.33

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

3

3

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

3

3

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

2

2

3

3

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ.
ผ่าน/ไม่ผ่าน

(ถ้าผ่านในองค์ประกอบนี้จึงสามารถ
ประเมินคะแนนในองค์ประกอบที่ 2-6 ได้
ถ้าไม่ผ่านในองค์ประกอบนี้
หลักสูตรจะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน)
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

20.55

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่

3.2x100

5

12

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ระบุเหตุผล
ในการให้
คะแนนต่าง
ของ
กรรมการ
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ผลการดาเนินงาน
คะแนน
ประเมินของ
หลักสูตร........

คะแนน
ประเมินของ
คณะกรมการ
ประเมิน

5

5

100%

5

5

80%

5

5

88%

5

5

2

2

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

3

3

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

3

3

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ตัวตั้ง

เป้าหมาย

ตัวหาร

ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

5x100
5

ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

4x100
5

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

ระบุเหตุผล
ในการให้
คะแนนต่าง
ของ
กรรมการ

4.4x100

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

5

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

3

2

4.5

4.5

3

3

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

41.94/13= 40.94/13=
3.23

3.15

ยังไม่เห็นการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
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ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์

คะแนน

จานวนตัว

ประกอบที่

ผ่าน

บ่งชี้

I

1

P

O

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรได้มาตรฐาน

ผ่านการประเมิน
-

-

2.1 , 2.2

3.72

ดี

3

3

3.1 , 3.2 , 3.3

-

-

2.67

ปานกลาง

3

4.1 , 4.2 , 4.3

-

-

3.33

ดี

4

5.1

5.2 , 5.3 , 5.4

-

3.13

ดี

1

-

6.1

-

3.00

ปานกลาง

13

7

4

2

3.15

ดี

3.00

3.13

3.72

ปานกลาง

ดี

ดี

4
5
6
รวม

องค์ประกอบที่ 2 -6

2
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน

2

ผลการ
ประเมิน

5. ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1. ควรพิจารณากลไกหรือวิธีการที่ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านมีส่วนร่วมในการเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในระดับที่ดี

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
1. ควรเพิ่มคุณภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาให้สูงขึ้น (การประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือวารสารวิชาการ)

3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. มีการทาสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับกลุ่มเปูาหมายในวงกว้าง
2. ได้มีการพัฒนาวิธีการติดตามให้นักศึกษาสามารถทาวิทยาพนธ์ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้มีอัตรา
การสาเร็จการศึกษาที่ดีขึ้น
3. ได้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับพื้นฐานของนักศึกษาและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยการเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ได้มีการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งได้ส่งผลไปยังการกาหนดมาตรการในการ
ปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่
2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
1. ควรนามาตรการการติดตามการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มากากับ ดูแล และเป็นแนวปฏิบัติที่
ดีให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน
2. ควรกาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์หรือมาตรการอื่น ๆ ให้ตรงกับกลุ่มเปูาหมายของหลักสูตร
อย่างชัดเจน เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพและจานวนตามที่ได้วางแผนไว้
3. ควรมีการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เพื่อให้เห็นแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างปีการศึกษาปัจจุบันและปีที่ผ่านมา

3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ............................................................................................................................. ........
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 .....................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 .....................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกท่าน
2. มีมาตรการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน (ตามกรอบ
ระยะเวลา 5 ปี ของโครงการพัฒนาศักยภาพฯ) รวมถึงมีการกาหนด KPI ในการส่งเสริมคุณภาพของ
บทความวิจัยของอาจารย์

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
1. ควรมีการพิจารณากาหนดแผนการพัฒนาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตรรายบุคคลที่มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
2. ควรเพิ่มคุณภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้สูงขึ้น (การประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการ)

3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ............................................................................................................................. ........
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 .....................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. มีการจัดผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมสอนในบางชั่วโมงเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายและมีความทันสมัย
2. มีการพิจารณาควบคุมการกาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร ทาให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหารายวิชากับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
1. ควรมีการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และควรมีการประมวลสรุปผลที่ได้

3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 .....................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 .....................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 .....................................................................................................................................
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
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องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาใน
หลักสูตรได้อย่างครบถ้วน
2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
1. ควรมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ............................................................................................................................. ........
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ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
1. การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
จานวนหน่วยกิต
เกณฑ์ สกอ.
เดิม
ปรับปรุง

หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 1
วิชาวิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 36
ไม่น้อยกว่า 36
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 36

36
36

36
36

18
6
12
36

18
6
12
36

จานวนหน่วยกิต
ที่แตกต่าง

-

2. การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
แผน ก แบบ ก 1

หลักสูตรปรับปรุง

หมายเหตุ

625 663 วิทยานิพนธ์

625 690 วิทยานิพนธ์

เปลี่ยนรหัสวิชา

625 661 สัมมนาการจัดการงานวิศวกรรม 1

625 611 สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 1

เปลี่ยนรหัสวิชา

625 662 สัมมนาการจัดการงานวิศวกรรม 2

625 612 สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 2

เปลี่ยนรหัสวิชา

625 600 ภาษาอังกฤษในการจัดการงาน
วิศวกรรม
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิทยานิพนธ์
625 664 วิทยานิพนธ์
หลักสูตรเดิม
หมวดวิชาสัมนา

-

หมวดวิทยานิพนธ์
625 691 วิทยานิพนธ์

ยกเลิกรายวิชา

หมวดวิทยานิพนธ์
เปลี่ยนรหัสวิชา
หมายเหตุ

หลักสูตรปรับปรุง
หมวดวิชาสัมนา

หมวดวิชาสัมนา

625 661 สัมมนาการจัดการงานวิศวกรรม 1

625 611 สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 1

เปลี่ยนรหัสวิชา

625 662 สัมมนาการจัดการงานวิศวกรรม 2

625 612 สัมมนาสาหรับการจัดการงานวิศวกรรม 2

เปลี่ยนรหัสวิชา
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

หมายเหตุ

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

หมวดวิชา
ภาษาต่างประเทศ

625 600 ภาษาอังกฤษในการจัดการงาน
วิศวกรรม
หมวดวิชาบังคับ
รายวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
625 620 การจัดการด้านการผลิตและการ
ดาเนินงาน
625 630 การตัดสินใจเชิงบริหาร
-

-

ยกเลิกรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาบังคับ

รายวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

คงเดิม

625 600 การจัดการด้านการผลิตและการ
ดาเนินงาน
625 601 การตัดสินใจเชิงบริหาร
625 602 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการบัญชี

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
รายวิชาเพิ่มใหม่

625 640 การออกแบบและการจัดการโซ่
อุปทานในงานวิศวกรรม
625 660 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการงาน
วิศวกรรม
625 610 ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
เพื่อการจัดการงานวิศวกรรม
625 631 การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ
สาหรับการจัดการงานวิศวกรรม
หมวดวิชาเลือก

625 603 การออกแบบและการจัดการโซ่อุปทาน
ในงานวิศวกรรม
625 604 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการงาน
วิศวกรรม
625 605 ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อ
การจัดการงานวิศวกรรม
-

625 611 การจัดการงานวิศวกรรมเชิงกลยุทธ์

625 620 การจัดการงานวิศวกรรมเชิงกลยุทธ์

เปลี่ยนรหัสวิชา

625 612 การบัญชีการเงิน

625 621 การบัญชีการเงิน

เปลี่ยนรหัสวิชา

625 613 การจัดตั้งธุรกิจอุตสาหกรรม

625 622 การจัดตั้งธุรกิจอุตสาหกรรม

เปลี่ยนรหัสวิชา

625 614 การจัดการนวัตกรรม

625 623 การจัดการนวัตกรรม

เปลี่ยนรหัสวิชา

625 616 เรื่องคัดเฉพาะในด้านการบริหาร
จัดการทั่วไป
625 615 หลักการบริหารจัดการด้านธุรกิจ
สาหรับวิศวกร
625 621 วิศวกรรมระบบ

625 637 เรื่องคัดเฉพาะในด้านการบริหารจัดการ
ทั่วไป

เปลี่ยนรหัสวิชา

-

ปรับเป็นวิชาบังคับและ
เปลี่ยนคาอธิบาย

625 624 วิศวกรรมระบบ

เปลี่ยนรหัสวิชา

625 622 วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย

625 625 วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย

เปลี่ยนรหัสวิชา

หมวดวิชาเลือก

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับเป็นวิชาเลือก
หมวดวิชาเลือก
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

หมายเหตุ

625 623 การศึกษาการทางานทาง
อุตสาหกรรมและการยศาสตร์ขั้นสูง
625 624 วิศวกรรมการผลิตขั้นสูง

625 626 การศึกษาการทางานทางอุตสาหกรรม
และการยศาสตร์ขั้นสูง
625 627 วิศวกรรมการผลิตขั้นสูง

625 625 การจัดการคุณภาพ

625 628 การจัดการคุณภาพ

เปลี่ยนรหัสวิชา

625 626 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
แก้ปัญหาทางการจัดการงาน
วิศวกรรม
625 627 การจัดการโครงการด้านวิศวกรรม

625 629 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
แก้ปัญหาทางการจัดการงานวิศวกรรม

เปลี่ยนรหัสวิชา

625 630 การจัดการโครงการด้านวิศวกรรม

เปลี่ยนรหัสวิชา

625 628 เรื่องคัดเฉพาะในด้านการจัดการงาน 625 631 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตและ
วิศวกรรม
การประกอบ
-

625 632 การจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

-

625 633 การจัดการวิศวกรรมด้านทรัพยากร
มนุษย์
625 634 การประเมินและการจัดหา
เทคโนโลยี
625 635 วิศวกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืน

625 631 การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ
สาหรับการจัดการงานวิศวกรรม
625 632 การออกแบบการทดลองในงาน
วิศวกรรม
625 633 การจาลองสถานการณ์ในงาน
วิศวกรรม
625 634 การวิจัยดาเนินงานในงานวิศวกรรม
625 635 เรื่องคัดเฉพาะในด้านการวิจัย
ดาเนินงาน

625 636 เรื่องคัดเฉพาะในด้านการจัดการงาน
วิศวกรรม
625 638 การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติสาหรับ
การจัดการงานวิศวกรรม
625 639 การออกแบบการทดลองในงาน
วิศวกรรม
625 640 การจาลองสถานการณ์ในงานวิศวกรรม
625 641 การวิจัยดาเนินงานในงานวิศวกรรม
625 642 วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการ
จัดการด้านการเงิน
625 643 ทฤษฎีเกม
625 644 การประยุกต์เซตวิภัชนัยสาหรับการ
จัดการงานวิศวกรรม
625 650 เรื่องคัดเฉพาะในด้านการวิจัยดาเนินงาน

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา
รายวิชาเพิ่มใหม่
รายวิชาเพิ่มใหม่
รายวิชาเพิ่มใหม่
รายวิชาเพิ่มใหม่
รายวิชาเพิ่มใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับ
เป็นวิชาเลือก
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
รายวิชาเพิ่มใหม่
รายวิชาเพิ่มใหม่
รายวิชาเพิ่มใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

625 643 การจัดการการกระจายสินค้าและ
การขนส่ง
-

625 645 การจัดการการกระจายสินค้าและการ
ขนส่ง
625 646 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
จัดการโลจิสติกส์
625 642 การจัดการพัสดุคงคลังและคลังสินค้า 625 647 การจัดการพัสดุคงคลังและคลังสินค้า
625 644 เรื่องคัดเฉพาะในด้านโลจิสติกส์

625 648 ทฤษฎีสินค้าคงคลังในการจัดการโซ่
อุปทาน
625 649 เรื่องคัดเฉพาะในด้านโลจิสติกส์

625 650 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม

625 690 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม

625 651 การจัดการสภาพแวดล้อมใน
625 691 การจัดการสภาพแวดล้อมใน
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
625 652 เรื่องคัดเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมและ 625 692 เรื่องคัดเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน
พลังงาน

หมายเหตุ
เปลี่ยนรหัสวิชา
รายวิชาเพิ่มใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
รายวิชาเพิ่มใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
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ภาคผนวก ฉ
คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
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625 600

Productions and Operation Management
Productions and operation management principles. Forecasting. Production
system. Aggregate production planning. Material requirement planning. Inventory
management. Resource and capacity planning. Productions scheduling. Supply
chain management. Lean manufacturing system. Theory of constraints.

625 601

Managerial Decision Making
The science of managerial decision making. Deterministic models. Linear
programming models. Developing linear programming model on spreadsheet.
Integer linear programming. Decision making under risk and uncertainty. Introduction
to probability models. Decision trees. Queueing system. Monte Carlo simulation. Case studies.

625 602

Engineering Economy and Accounting
Economic analysis of engineering and business project feasibility. Classification
of costs. Cash flow diagrams. Interest formula derivation. Depreciation expenses. Breakeven point analysis. Rate of return. Evaluating economic alternatives.
Estimating effects of risk and uncertainty. Sensitivity analysis. Asset replacement analysis. Assumption of accounting equations. Estimating income tax. Inflation. Income statement. Balance sheet. Cash flow statement. Applications of
computer programs in solving engineering economy and accounting problems.

625 603

Supply Chain Design and Management for Engineering)
Principles and characteristics of domestic and international logistics and
supply chain system. Transportation. Purchasing and procurement. Packaging.
Analysis and development information technology system. Modern technologies
in supply chain. Risk analysis.
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625 604

Research Methodology for Engineering Management
Research methodology process for quantitative and qualitative research.
Determination of research problems and hypothesis. Analysis of theories and
literature. Research survey tools. Data collection techniques. Data analysis.
Research evaluation. Writing proposal. Students proposal presentations.

625 605

Information Systems and Computer for Engineering Management
Concepts and management of information technology. Information technology
in organizations. E-commerce database management system. Decision support
system. Impacts of information technology on organizations and society. Case
studies.

625 611

Seminar for Engineering Management I
Report and presentation on topics and research related to engineering
management.

625 612

Seminar for Engineering Management II
Reporting and discussion on topics and research related to engineering
management and research progress presentation.

625 620

Strategic Engineering Management
Meaning and significance of strategic management. Technical terms in
strategic management. SWOT analysis of Thai industries. Internal and external
environment analysis. Potter’s five force model and application for external
environment analysis. Strategic information, strategic management process.
Determination of appropriate strategies. The application of engineering management technique for strategic plan analysis. Strategic plan and evaluation.
Examples of strategic plan analysis. Case studies.
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625 621

Finance Accounting
Basic principles of financial accounting systems. Basic financial accounting
statements. Assumptions of accounting equation. Transaction recording.Trialbalance preparation. Entries adjusting. Compilation of financial statements. Absorption costing. Inventory valuation. Depreciation analysis. Net present value.
Asset. Liability. Cash flow statement. Balance sheet account. Profit and loss account. Amortization of intangible assets and other practices related to the processing of accounting information for decision making.

625 622

Establishment of Industrial Business
Plans and important factors relating to company establishment. Personalities
and characteristics of successful entrepreneurs. Opportunities of company’s
success and loss. Building motivation. Preparation of implementation plans
under limited resources. Management of Entrepreneurs. Town planning act.
Labour law. Occupational safety health and environment act. Case studies.

625 623

Innovation Management
Meaning of innovation and factors affecting innovative development in
term of politics, economics, industries, education, and technology capability.
Innovation selection. Research management and intellectual properties
development. Joint venture. Contract management. Case studies.

625 624

System Engineering
Introduction to system engineering. System engineering process. System
design requirements. Technical performance measures. Functional analysis and
allocation. System synthesis and analysis. Design for reliability. Design for
maintainability. Design for logistics and supportability. Design for producibility,
disposability, and sustainability. Life-cycle costing. System engineering management planning.
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625 625

Engineering Safety Management
Loss prevention principles. Design, analysis and control of hazards
in
workplace. Human elements. System safety techniques. Fire safety
management. Principles of safety management. Safety laws in workplace.
Labor laws. Safety standards and occupational health. Principles of industrial
environmental control. Industrial psychology. Case studies.

625 626

Advance Industrial Work Study and Ergonomics
Human anatomical system. Human nervous system. Human receptions.
Relationship between sensory system and body motion. Machinery equipment
and tools design for human used relating to body motion in respect of age,
sex, motion characteristics and fatigue. Computer applications for industrial
work study and ergonomics. Case studies.

625 627

Advance Manufacturing Engineering
Types and properties of industrial materials. Material forming processes.
Computer-aided design. Computer-aided manufacturing. Automation manufacturing.
Modern manufacturing technologies. Types of manufacturing. Design and
operations of manufacturing systems. Group technology. Case studies on
Toyota production system. Internet of things.

625 628

Quality Management
Quality management concepts. Product design and specification. Process
design and process planning. Engineering process control. Inspection and
gauging. Metrology technologies and standard calibration. Measurement system
analysis. Quality improvement. Applications of computer in quality management.
Quality management system. Six sigma.
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625 629

Application of Computer for Problem Solving in Engineering Management
Basic computer programs for the statistics, research operations, simulation
and production management.

625 630

Engineering Project Management
Project management necessity. Objective identification. Planning.
Implementation. Evaluation, control and adjustment of the engineering
project. Technology selection process. Project development in different
phases. Development breakdown structure of work, organizational, cost.
Case studies.

625 631

Product Design for Manufacturing and Assembly
Identification of manufacturing constraints. Principles of design for
manufacturability. Selections of materials and processes. Design for machining,
casting, forming and assembly. Design for Environment.

625 632

Managing Product Development
Product development processes. Product life cycle. Organizational management for products and services. Managing products in each stage of life cycle.
Factors affecting product development. Case studies.

625 633

Human Resource of Engineering Management
Issues in human resource management. Workforce diversity management.
Leadership development. Workplace management toward an innovative
organization. Case studies.

625 634

Technology Assessment and Acquisition
Concepts of technology assessments. Aspects of technology evaluations.
Technology assessment methods. Technologies acquisition of government and
private organizations. Case studies.
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625 635

Design Engineering for Sustainability
Materials and energy flow in industrial systems. Industrial ecology.
Economic approaches to reduce environment impacts. Mitigating pollution at
point sources. Reduction on energy consumption. Environmentally friendly design. Sustainability encouragement.

625 636

Selected Topics for Engineering Management
Specific issues or topics in engineering management for current and future
trends.

625 637

Selected Topics for General Management
Specific issues or topics in general management for current and future
trends.

625 638

Applications of Statistical Method for Engineering Management
Statistical approach in engineering management. Probability theory.
Probability distributions. Hypothesis and statistical inference. Regression
analysis. Time series analysis. Analysis of variance. Design of experiments.
Applications of computer for statistical methods. Case studies.

625 639

Experimental Design for Engineering
Experiment design concepts. Engineering, sciences and technology
problem solving using experiment design concepts. Data collecting methods.
Models of experimental design. Data analysis. Multiple regression analysis. Data analysis by computer programs.

625 640

Simulation Modeling for Engineering
Basic concepts of simulation. Types of simulation models. Simulation
software. Data collection and analysis. Simulation modeling and implementation
of simulation models with emphasis on application to problems in queuing,
inventory and production. Simulation for transportation models and supply
chain model.
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625 641

Advance Operations Research for Engineering
Introduction to decision analysis. Mathematical modeling. Linear
programming. Simplex method. Sensitivity analysis. Integer linear programming.
Network modeling. Multiple objective problems. Evolutionary algorithm. Computer programs for operations research. Case studies.

625 642

Optimization Methods in Financial Management
Theory and algorithms in financial problems optimization. Linear
programming. Nonlinear programming. Quadratic programming. Case studies.

625 643

Game Theory
Analysis of conflict situation and cooperation in economics and business
applications. Cooperative and non-cooperative games. Nash equilibrium. Repeated
games. Bargaining games. Price competition. Prisoner's dilemma. Case studies.

625 644

Fuzzy Set Application for Management Engineering
Definition of a fuzzy set. Membership function. Set operation. Algebraic
properties. Extension principle of possibility and probability of fuzzy set. Fuzzy
logic. Applications of fuzzy set in Management engineering.

625 645

Distribution and Transportation Management
Analysis of freight transportation systems including ground, rail, air, river
and marine. Traveling demand forecasting. Analysis of factors influencing transportation system. Traffic flow density. Decision making for traveling optimization.
Vehicle routing problem. Simulation model for transportation system. Case
studies.

625 646

Information Technology for Logistics Management
Design and implementation of computer systems and information
technology for logistics. Information technology in supply chain and logistics.
Electronic information sharing system. Tracking and tracing System. Big data.
Industry 4.0
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625 647

Inventory and Warehouse Management
Warehouse roles in supply chain. Distribution centers and transportation.
Strategics and planning. Operations and techniques in warehouse. Key performance indexes for inventory and warehouse management.

625 648

Inventory Theory in Supply Chain Management
Demand forecasting. Deterministic inventory models. Stochastic inventory
model. Multi-echelon inventory model. Bullwhip effect in supply chain management.
Vendor-managed inventory. Integrated-inventory and distribution models. Case
studies.

625 649

Selected Topics in Logistics
Specific issues or topics in logistics of current and future trends.

625 650

Selected Topics in Operations Research
Specific issues or topics in operations research of current and future
trends.

625 690

Thesis
Thesis under the supervision of an advisor in the field of engineering
management for students under plan A type A-1 program and research topics
in engineering management.

625 691

Thesis
Thesis under the supervision of an advisor in the field of engineering
management for students under plan A type A-2 program and research topics
in engineering management.

