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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการ
จัดการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
Doctor of Philosophy (Engineering Management)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

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

XXXXXXXXXXXXXX

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 (ผู้สาเร็จปริญญาโท)
แบบ 2.1 (ผู้สาเร็จปริญญาโท)

มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรบริหารระดับชานาญการ
8.2 นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรึกษา และผู้สอนทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม
8.3 เจ้าของกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและการจัดการ
8.4 ผู้ประกอบการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม
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)
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9.2 นายคเณศ พันธุ์สวาสดิ์
เลขประจาตัวประชาชน 3-8301-00327-29-7
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2548)
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2544)
9.3 นายชูศักดิ์ พรสิงห์
เลขประจาตัวประชาชน 3-6202-00050-87-6
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Industrial and Systems Engineering)
University of Rhode Island, USA (2014)
M.S. (Industrial Engineering) Lehigh University, USA (2010)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2541)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร พระราชวั ง สนามจั น ทร์
ที่อยู่เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องด้วยปัจจุบัน ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อรองรับสภาวะการแข่งขัน ทาให้ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ประกอบกับการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทยที่ต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ขั้นสูงในการ
ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อันจะเป็นการนาพาประเทศไทยก้าวข้ามกับ ดักประเทศ
รายได้ปานกลาง ทาให้ประเทศต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ในการจัดการเทคโนโลยีขั้นสูง มีความรู้ความ
เข้าใจขั้นสู งในการออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒ นาวิธีการจัดการในระบบงานที่ซับซ้อน รวมถึงการจัดการงาน
วิศวกรรมเชิงบูรณาการ ดังนั้ นคณะวิชาฯ ได้เล็งเห็นถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการ
โดยเฉพาะการจัดการงานทางด้านวิศวกรรม และมีความจาเป็นต้องเตรียมพร้อมผลิตนักวิจัยทางด้านการจัดการ
งานวิศวกรรมที่มีคุณภาพและมีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่มีความสามารถในการจัดการงานวิศวกรรมได้
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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โดยจะต้องเข้าใจและสามารถบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีการจัดการจาก
ต่างประเทศ พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เหมาะสมกับประเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดัวยเหตุนี้ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ จึงได้จัดทาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการดังกล่าว
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หลักสูตรได้คานึงถึงการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่ความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้า ที่ มีความสานึก
ต่อสังคมโดยรวม มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม ที่จะนาไปสู่การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอย่างยั่งยืน
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรยังเอื้อให้ดุษฎี
บัณฑิตได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของประเทศและสากล นอกจากนี้หลักสูตรยังตอบสนองต่อความ
ต้องการองค์ความรู้ด้านการจัดการที่คานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภ ายนอก เป็นปัจจัยที่ทาให้ต้องพัฒนาหลั กสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดุษฎีบัณฑิตต้องมีศักยภาพสูงทางด้านการจัดการงาน
วิศวกรรมทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นอกจากนี้หลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการและการวิจัย โดยองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยต้องตอบสนองต่อ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของรัฐบาล นอกจากนี้หลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ดุษฎีบัณฑิตสามารถนาองค์ความรู้ด้านการจัดการงานวิศวกรรมไปประยุกต์กับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อรองรับการแข่งขัน
ทางธุรกิจหรือวิชาชีพด้านการจัดการงานวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศโดยให้ดุษฎีบัณฑิตที่พร้อมทั้งวิชาการและ
คุณธรรมตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเป็นผู้นาการถ่ายทอดความรู้
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตดุษฎี
บัณฑิตสาขาการจัดการงานวิศวกรรมที่มี คุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความ
ชานาญในการวิจัย ซึ่งการวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนทาง
การศึกษาที่เ หมะสม และมีการจั ดสรรทุนวิจัยและการนาเสนอผลงานวิ จัยของนักศึ กษาตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ยั งมุ่งเน้น การผลิ ต ถ่ายทอด และให้ บริการข้อมูล สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาแก่สาธารณชน ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในทุกแผนการศึกษาของหลักสูตร
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั กสู ตรปรั ช ญาดุ ษฎีบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าการจัดการงานวิศ วกรรม มุ่ง เน้นผลิ ตดุษ ฎีบัณฑิ ตที่มีค วามรู้
ความสามารถทั้งในขั้นออกแบบ วิเคราะห์และพัฒนาวิธีการจัดการในระบบงานที่ซับซ้อนรวมถึงการจัดการงาน
วิศวกรรมเชิงบูรณาการ และนาความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านวิศวกรรม
ของประเทศ
1.2 ความสาคัญ
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้ง
ทางด้ า นทฤษฎี และปฏิ บั ติ และมี ค วามช านาญในการวิจั ย ทางด้ า นการจั ดการงานวิ ศวกรรม ซึ่ งเป็น ส่ ว นที่ มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ทรัพยากรบุคคลในประเทศต้องมีความรู้ครบด้าน
ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ และความรู้ทางด้านการจัดการ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่ อผลิ ตดุ ษฎีบั ณฑิ ต สาขาวิช าการด้ านการจัดการงานวิศวกรรมที่ มีคุ ณภาพ มีความรู้
ความสามารถ มีความชานาญขั้นสูงในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้า ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ให้เข้า
กับศาสตร์สาขาอื่น อันเป็นการนาพาประเทศไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้
1.3.2 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสานึกต่อ
สังคมโดยรวม มีจ รรยาบรรณ มีคุณธรรม มีความตระหนักคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
1.3.3 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย และพั ฒ นา ในด้ า นการจั ด การงานวิศ วกรรมของประเทศไทยให้ มี
ความก้าวหน้า ตลอดจนมีการนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ
โดยเฉพาะเพื่อลดการนาเข้าและการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่ งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและนาพาประเทศไทยก้าวข้ามกับ ดักประเทศรายได้ปาน
กลาง
1.3.4 เพื่อส่ งเสริ มให้ เกิดความร่ว มมือด้านวิช าการ การวิจัยและพัฒ นาส าหรับประเทศในกลุ่ ม
ประชาคมอาเซี ย น และนานาชาติ เพื่ อ แลกเปลี่ ยนในด้า นความรู้ และงานวิ จั ย ด้า นการจั ด การงาน
วิศวกรรม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน
วิศวกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนดภายใน
ระยะเวลา 5 ปี
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
ภายในระยะเวลา 5 ปี
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา
4 ปี
แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมิน ผลของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
ภายในระยะเวลา 2 ปี

กลยุทธ์
ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ รายงานผลการประเมินความพึง
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สถานประกอบการ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา
ในหลักสูตร
พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ ที่
เน้นการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์
และสื่อสาร

จานวนบทความหรือผลงานที่
ได้รับการเผยแพร่หรือนาไปใช้
ประโยชน์
1. จานวนโครงการการพัฒนา
ทักษะการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5
ด้าน
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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
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
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 แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์)
1) ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งในหรือ
ต่างประเทศ หรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
2) เคยมีประสบการณ์ในการทางานวิจัย โดยมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
ซึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติที่กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
3) คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 ข้ อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรื อ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงภายหลั ง และข้ อ ก าหนดเพิ่ ม เติ ม ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
และข้อกาหนดเพิ่มเติมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยให้มีการสอบสัมภาษณ์
4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สาหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้จนกว่า
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีประกาศมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ จึงจะใช้เกณฑ์นั้นแทน
2.2.2 แบบ 2.1 (วิทยานิพนธ์ และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม)
1) ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งในหรือ
ต่างประเทศ หรือเทียบเท่าโดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
2) มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 ผู้ที่ได้ค่าเฉลี่ยต่ากว่า
3.50 ในระดับปริญญาโท จะต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับเช่น บทความวิชาการ หรือบทความในที่ประชุมวิชาการที่ มี
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คณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือเป็นผู้ที่มีผลการเรียน
ในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่าเกียรตินิยมอันดับสอง
3) คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 ข้ อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรื อ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงภายหลั ง และข้ อ ก าหนดเพิ่ ม เติ ม ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
และข้อกาหนดเพิ่มเติมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยให้มีการสอบสัมภาษณ์
4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สาหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง นี้จนกว่า
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีประกาศมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ จึงจะใช้เกณฑ์นั้นแทน
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม เป็นหลักสูตรใหม่ จึงยังไม่
มีข้อมูลปัญหาในการดาเนินงานในเรื่องปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า อย่างไรก็ตามผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้คาดการณ์
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้
2.3.1 ปัญหาในด้านความสามารถในการดาเนินงานวิจัย
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
ความคิดเชิงกระบวนการวิจัย ทาให้โอกาสในการประสบความสาเร็จในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลงไปด้วย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
สืบเนื่องจากการบ่งชี้ปัญหาในหัวข้อที่ 2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้กาหนดกลยุทธ์ในการ
แก้ไขปัญหาไว้ดังนี้
2.4.1 ปัญหาในด้านความสามารถในการดาเนินงานวิจัย
หลักสูตรได้จัดให้นักศึกษาต้องเรียนรายวิชา ปรัชญาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง ในภาคการศึกษาต้น ของ
ปีการศึกษาที่ 1 ของทั้งในแผนการศึกษาแบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์) และแบบ 2.1 (วิทยานิพนธ์ และมีรายวิชาที่ ต้อง
ศึกษาเพิ่มเติม) เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทาวิจัยขั้นสูง
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ปี 2560
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

8

8

8

8

8

-

8

8

8

8

-

-

8

8

8

8

16

24

24

24

-

-

-

8

16

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ(หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
2560
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

89,600

147,200

204,800

204,800

204,800

384,000

768,000

1,152,000

1,152,000

1,152,000

2,846,443

2,992,356

3,147,023

3,310,971

3,484,755

3,320,043

3,907,556

4,503,823

4,667,771

4,841,555

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
2560
ก.งบดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ทุนการศึกษา
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์เพื่อการพัฒนาหลักสูตร

2561

2,431,881 2,577,794.08
172,921.46
172,921.46
30,000
30,000
89,600
147,200
2,724,403
2,927,916
241,640
-

241,640
-

2,732,462
172,921.46
30,000
102,400
3,037,783

2,896,409
172,921.46
30,000
102,400
3,201,731

3,070,194
172,921.46
30,000
102,400
3,375,515

241,640
-

241,640
-

241,640
-
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หมวดเงิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช่จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2560

2561

1,041,640
3,766,043
8
470,755

1,041,640
3,895,956
16
243,497

ปีงบประมาณ
2562
1,041,640
4,079,423
24
169,976

2563

2564

1,041,640
4,243,371
24
176,807

1,041,640
4,417,155
24
184,048

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
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม กาหนดให้มีกลุ่มวิชา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชา
วิศวกรรมการจัดการ และกลุ่มวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการผลิต นักศึกษาต้องเลือ กกลุ่มวิชาหลักหลังจากจบ
ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 1 โดยให้นักศึกษามีโอกาสในการเลือกเรียนตามความสนใจ
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์)
รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 (วิทยานิพนธ์ และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม) รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์)
วิทยานิพนธ์
วิชาบังคับ
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรมีค่าเทียบเท่า

มีค่าเทียบเท่า
ไม่นับหน่วยกิต

48
6
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9
12
36
3
57

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แบบ 2.1 (วิทยานิพนธ์ และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม)
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รายวิชาสัมมนา
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
มีค่าเทียบเท่า
ไม่นับหน่วยกิต

สาหรับนักศึกษาทั้งในแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอตามดุลยพินิจของกรรมการ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ จะต้องศึกษารายวิชาพื้นฐานระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม ตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
เพิ่มเติมจากหน่วยกิตที่กาหนดตามหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร และจะต้องผ่านการประเมินผล
การศึกษาเป็น S หรือ U สาหรับนักศึกษาในแบบ 2.1 ที่เลือกกลุ่มวิชาระหว่าง กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมการจัดการ
และกลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ และการผลิต ต้องศึกษารายวิชาเลือกในกลุ่มวิชานั้น ๆ ดังแสดงในหัวข้อ
3.1.3.3 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กาหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
630
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก
หมายถึง
ระดับการศึกษา
6
หมายถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา
เลขตัวที่สอง หมายถึง
กลุ่มของรายวิชา
0
หมายถึง
กลุ่มวิชาบังคับ
1-4 หมายถึง
กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมการจัดการ
5-8 หมายถึง
กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์และการ
ผลิต
9
หมายถึง
กลุ่มวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์
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
รายวิชาวิทยานิพนธ์ 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
เลขตัวทีส่ ี่บอกจานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
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630 601

630 691
630 692
630 693

630 698

630 601
630 602
630 603

630 691
630 692
630 693

3.1.3.3 รายวิชา
แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์)
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จานวน 3 หน่วยกิต
ปรัชญาระเบียบวิธีวิจัย
(Philosophy of Research Methodology)
วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) จานวน 3 หน่วยกิต
สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1
(Seminar for Graduate Students I)
สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2
(Seminar for Graduate Students II)
สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3
(Seminar for Graduate Students III)
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

3*(3-0-6)

1*(0-2-1)
1*(0-2-1)
1*(0-2-1)

มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1 (วิทยานิพนธ์ และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม)
วิชาบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต
ปรัชญาระเบียบวิธีวิจัย
(Philosophy of Research Methodology)
วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงดีเทอร์มินิสติกขั้นสูง
(Advanced Deterministic Optimization Methods)
วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงสโตแคสติกขั้นสูง
(Advanced Stochastic Optimization Methods)
วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) จานวน 3 หน่วยกิต
สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1
(Seminar for Graduate Students I)
สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2
(Seminar for Graduate Students II)
สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3
(Seminar for Graduate Students III)

* นักศึกษาแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

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

1*(0-2-1)
1*(0-2-1)
1*(0-2-1)
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630 699

630 611
630 612
630 613
630 614
630 615
630 616
630 617
630 618
630 619
630 620
630 621
630 622
630 623

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(โดยเลือกจากกลุ่มวิชาหลักที่ได้เลือกไว้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมการจัดการ
การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Managing Product Development)
วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดในการจัดการด้านการเงิน
(Optimization Methods in Financial Management)
ทฤษฎีเกม
(Game Theory)
การจัดการวิศวกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource of Engineering Management)
การประเมินและการครอบครองเทคโนโลยี
(Technology Assessment and Acquisition)
วิศวกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
(Design Engineering for Sustainability)
การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตและการประกอบ
(Product Design for Manufacturing and Assembly)
การออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรม
(Experimental Design for Engineering)
เซตคลุมเครือในวิศวกรรมการจัดการ
(Fuzzy Set in Management Engineering)
การออกแบบการทางานขั้นสูง
(Advanced Work Design)
วิศวกรรมความปลอดภัยขั้นสูง
(Advanced Safety Engineering)
วิศวกรรมระบบขั้นสูง
(Advanced Systems Engineering)
การจัดการคุณภาพขั้นสูง
(Advanced Quality Management)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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630 624
630 625
630 626
630 627
630 641
630 642

630 651
630 652
630 653
630 654
630 655
630 656
630 657
630 658
630 659

การจัดการโครงการขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Project Management)
การจัดการงานวิศวกรรมเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Strategic Engineering Management)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Advanced Computer Programming for Management Engineering and Logistics)
การจาลองสถานการณ์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Simulation)
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการขั้นสูง 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced Management Engineering I)
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการขั้นสูง 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced Management Engineering II)
กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์และการผลิต
การไหลในข่ายงาน
(Network Flow)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Quantitative Analysis in Supply Chain Management)
การวางแผนสิ่งอานวยความสะดวกและการขนถ่ายวัสดุ
(Facility Planning and Material Handling)
การออกแบบและการจัดการโซ่อุปทานในงานวิศวกรรม
(Supply Chain Design and Management in Engineering)
หลักการออกแบบและจัดการคลังสินค้า
(Principle of Warehouse Design and Management)
ระบบการผลิตแบบลีนขั้นสูง
(Advanced Lean Manufacturing Systems)
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงสาหรับงานโลจิสติกส์
(Advanced Information Technology for Logistics)
การจัดลาดับและการจัดตารางงานขั้นสูง
(Advanced Sequencing and Scheduling)
การวางแผนการผลิตขั้นสูง
(Advanced Production Planning)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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630 660
630 661
630 662
630 681
630 682

การออกแบบข่ายงานขั้นสูง
(Advanced Network Design)
ทฤษฎีคงคลังขั้นสูง
(Advanced Inventory Theory)
ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Advanced Artificial Intelligence in Supply Chain Management)
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และการผลิตขั้นสูง 1
(Selected Topics in Advanced Logistics and Production Engineering I)
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และการผลิตขั้นสูง 2
(Selected Topics in Advanced Logistics and Production Engineering II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
630 601

ชื่อรายวิชา
ปรัชญาระเบียบวิธีวิจัย
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3*(3-0-6)
-

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
630 698
630 691

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1
รวมจานวน

* นักศึกษาแบบ 1.1 ทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
9
1*(0-2-1)
9
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
630 698
630 692

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
9
1*(0-2-1)
9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
630 698
630 693

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
9
1*(0-2-1)
9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
630 698

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
9
9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
630 698

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน

* นักศึกษาแบบ 1.1 ทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
12
12
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3.1.4.2 แบบ 2.1 (วิทยานิพนธ์ และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
630 601
630 602
630 603

ชื่อรายวิชา
ปรัชญาระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงดีเทอร์มินิสติกขั้นสูง
วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงสโตแคสติกขั้นสูง
รวมจานวน

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
630 691

ชื่อรายวิชา
สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1
วิชาเลือก
รวมจานวน

* นักศึกษาแบบ 2.1 ทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
1*(0-2-1)
9
9
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
630 699
630 692

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2
วิชาเลือก
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
6
1*(0-2-1)
3
9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
630 699
630 693

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
9
1*(0-2-1)
9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
630 699

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
9
9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
630 699

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน

* นักศึกษาแบบ 2.1 ทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
12
12
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
630 601

ปรัชญาระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
(Philosophy of Research Methodology)
เงื่อนไข: นักศึกษาแบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์) ให้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
กระบวนวิธีวิจัยทั้งประเภทการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกาหนดปัญหาการ
วิจัย และการตั้งสมมติฐาน การทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผลการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การ
เผยแพร่ผลงานวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงสารวจ เทคนิคการนาเสนอผลงานวิจัย การ
นาเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษาแต่ละคน
Research methodology process for both quantitative and qualitative
methods. Determination of research problems and hypothesis. Review of theories
and related research. Data collection techniques. Data analysis and research
evaluation. Research proposal preparation. Research publication. Research survey
tools. Research presentation techniques. Research proposal and individual
presentation.

630 602

วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงดีเทอร์มินิสติกขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Deterministic Optimization Methods)
กาหนดการเชิงเส้น เรขาคณิตสาหรับกาหนดการเชิงเส้น กาหนดการไม่เชิงเส้น การหา
ค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีข้อจากัด การหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีข้อจากัด วิธีการใช้หน่วยความจาต่า
วิธีซิมเพล็ค วิธีรีไวซ์ซิมเพล็ค ปัญหาคู่ควบและการวิเคราะห์ความไว กรณีศึกษา
Linear programming. Geometry for linear programming. Nonlinear
programming. Unconstrained optimization. Constrained optimization. Low
memory storage method. Simplex method. Revised simplex method. Duality and
sensitivity analysis. Case studies.
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630 603

วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงสโตแคสติกขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Stochastic Optimization Methods)
กระบวนการเชิงสโตแคสติก ลูกโซ่มาคอฟ กระบวนการปัวซองส์ ทฤษฎีการเกิดใหม่
ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ การเคลื่อนที่แบบบราวน์เนี่ยน กระบวนการคงที่และ
กระบวนการไม่คงที่
Stochastic processes. Markov Chains. Poisson processes. Renewal theory.
Queuing theory. Reliability theory. Brownian motion. Stationary process and Nonstationary process.

630 611

การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Managing Product Development)
กระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การจัดการองค์กรเพื่อผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ การจัดการผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงวงจรชีวิต ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา
Product development processes. Product life cycle. Organizational
management for new products and services. Managing product in each stage of
life cycle. Factors that affect product development. Case studies.

630 612

วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดในการจัดการด้านการเงิน
3(3-0-6)
(Optimization Methods in Finance Management)
ทฤษฎีและขั้นตอนวิธีการในการหาค่าเหมาะที่สุดสาหรับปัญหาด้านการเงิน
กาหนดการเชิงเส้น กาหนดการไม่เชิงเส้น กาหนดการควอดราติก กรณีศึกษา
Theory and algorithms in optimization for financial problems. Linearprogramming. Nonlinear programming. Quadratic programming. Case studies.

630 613

ทฤษฎีเกม
3(3-0-6)
(Game Theory)
การวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งและความร่วมมือที่ประยุกต์ในธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ เกมแบบร่วมมือกันและแบบไม่ร่วมมือกัน ดุลยภาพเนช เกมแบบเกิดซ้า เกมการ
ต่อรอง กรณีศึกษา
Analysis of conflict situation and cooperation in economics and business
applications. Cooperative and non-cooperative games. Nash equilibrium.
Repeated games. Bargaining games. Case studies.

23
630 614

การจัดการวิศวกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource of Engineering Management)
ประเด็นในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความหลากหลายของแรงงาน การ
พัฒนาความเป็นผู้นา การจัดการสถานที่ทางานให้เป็นองค์กรนวัตกรรม กรณีศึกษา
Issues in human resource management. Diverse workforce management.
Leadership development. Workplace management to create an innovative
organization. Case studies.

630 615

การประเมินและการครอบครองเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Technology Assessment and Acquisition)
แนวความคิดของการประเมินเทคโนโลยี มุมมองการประเมินเทคโนโลยี วิธีการประเมิน
เทคโนโลยี การครอบครองเทคโนโลยีของทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน กรณีศึกษา
Concepts of technology assessments. Aspects of technology evaluations.
Technology assessment methods. Technologies acquisition by government and
private organizations. Case studies.

630 616

วิศวกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
(Design Engineering for Sustainability)
การไหลของวัสดุและพลังงานในระบบอุตสาหกรรม นิเวศน์อุตสาหกรรม แนวทางที่
ประหยัดในการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม การลดมลภาวะ ณ แหล่งกาเนิด การลดการใช้
พลังงาน การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนแนวทางเรื่องวิศวกรรมเพื่อความ
ยั่งยืน
Materials and energy flow in industrial systems. Industrial ecology.
Economic approaches to reduce environment impacts. Mitigating pollution at the
sources. Energy consumption reducing. Environmentally friendly design.
Sustainability engineering encouragement.
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630 617

การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตและการประกอบ
3(3-0-6)
(Product Design for Manufacturing and Assembly)
การบ่งชี้ข้อจากัดทางด้านการผลิต หลักการในการออกแบบเพื่อความสามารถในการ
ผลิต การเลือกวัสดุและกระบวนการ การออกแบบเพื่องานจักรกล การออกแบบเพื่องานหล่อ
การออกแบบเพื่องานขึ้นรูป การออกแบบเพื่องานประกอบมือและอัตโนมัติ
Identifying manufacturing constraints. Principles of design for
manufacturability. Selections of materials and processes. Design for machining.
Design for casting. Design for forming. Design for manual and automatic assembly.

630 618

การออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Experimental Design for Engineering)
หลักการออกแบบการทดลอง การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม แบบแผนการทดลองสุ่ม
สมบูรณ์ แบบแผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก แบบแผนการทดลองลาตินสแควร์ แบบการ
ทดลองแฟกทอเรียล การวางแผนแบบสปลิตพล็อต แบบแผนการทดลองประเภทบล็อกไม่
สมบูรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานการออกแบบการทดลอง
Concepts of experimental design. Engineering problem solving.
Completely randomized design. Randomized complete block design. Latin
square design. Factorial design. Split plot design. Balanced incomplete block
design. Computer programs for experimental design.

630 619

เซตคลุมเครือในวิศวกรรมการจัดการ
3(3-0-6)
(Fuzzy Set in Management Engineering)
คาจากัดความของเซตคลุมเครือ ฟังก์ชันความเป็นสมาชิก การดาเนินการของเซต
คุณสมบัติทางพีชคณิต หลักการส่วนขยายของความเป็นไปได้และของความน่าจะเป็นของเซต
คลุมเครือ ตรรกะคลุมเครือ การประยุกต์ใช้เซตคลุมเครือในวิศวกรรมการจัดการ
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.
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การออกแบบการทางานขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Work Design)
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบโดยพิจารณาจากลักษณะของมนุษย์
ความสามารถและข้อจากัดของมนุษย์ การวิเคราะห์สมรรถนะของมนุษย์ วิธีวิจัยด้านปัจจัย
มนุษย์ กรณีศึกษา
Analysis and design of systems considering compiling with human
nature. Human capabilities and limitations. Human performance analysis. Human
factors research methods. Case studies.

630 621

วิศวกรรมความปลอดภัยขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Safety Engineering)
หลักการขั้นสูงของวิศวกรรมความปลอดภัยที่ประยุกต์ในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์
ความปลอดภัยของงาน การลดการเกิดอุบัติเหตุ เครื่องมือป้องกัน กฎและระเบียบเกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสุขภาพ และต่อการยศาสตร์ กรณีศึกษา
Advanced principles of safety engineering applied to industries. Job
safety analysis. Reduction of accident rates. Protective equipment. Safety rules
and regulations. Environmental hazards. Health hazards. Ergonomic hazards. Case
studies.

630 622

วิศวกรรมระบบขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Systems Engineering)
การกาหนด การวิเคราะห์ การตีความปัญหาของระบบที่ซับซ้อน การออกแบบระบบ
เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การพัฒนาความต้องการของระบบ วัตถุประสงค์ของระบบและ
การประเมินทางเลือกของระบบ กรณีศึกษา
Problem formulation, analysis, and interpretation of complex systems.
System design to solve engineering problems. Developing system requirements.
System objectives and system evaluating alternatives. Case studies.
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การจัดการคุณภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Quality Management)
เทคนิคขั้นสูงสาหรับการประกันคุณภาพเชิงสถิติ
การวิเคราะห์ความสามารถของ
กระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ แบบจาลองและมาตรฐานระดับนานาชาติของระบบการ
จัดการคุณภาพ กรณีศึกษา
Advanced techniques for statistical quality assurance. Process capability
analysis. Process improvement. Models and international standard of quality
management systems. Case studies.

630 624

การจัดการโครงการขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Project Management)
ปัญหาที่พบในการวางแผนโครงการและระหว่างการดาเนินโครงการ
เทคนิคและ
เครื่องมือที่สามารถนาไปใช้ในการวางแผนโครงการและในระหว่างดาเนินโครงการ การบริหาร
เวลา การบริหารต้นทุน การบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา
Problems in project planning and implementing. Techniques and tools
used in project planning and implementing. Time management. Cost
management. Risk management. Case studies.

630 625

การจัดการงานวิศวกรรมเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Strategic Engineering Management)
แนวคิดและหลักการของการจัดการงานวิศวกรรมเชิงกลยุทธ์ วิธีการใหม่ ๆ ที่ใช้ใน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การออกแบบเชิงกลยุทธ์ที่อาศัยเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาวการณ์
ของโลก แนวโน้ ม และเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์
กรณีศึกษา
Concepts and principles of strategic engineering management. Modern
techniques in strategic planning. Strategic design based on technology and
conformed with global trends. Trends and technologies which significantly affect
strategic management. Case studies.

27
630 626

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Advanced Computer Programming for Management Engineering and
Logistics)
ทฤษฎีการค้นหาคาตอบ การค้น หาแบบอินฟอร์ มและเอกซ์โ พเรชั่น ปั ญหาแบบ
เป็ น ไปตามเงื่ อ นไข การค้ น หาขั้น สู ง ตรรกะและขั้ น ตอนวิธี การ วิ ท ยาการศึ กษาส านึ กและ
อภิวิทยาการศึกษาสานึก การทาเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา
Solving method theory. Informed and exploration search. Constraint
satisfaction problem. Advanced search. Logic and algorithms. Heuristics and
metaheuristics. Data mining. Case studies.

630 627

การจาลองสถานการณ์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Simulation)
ทบทวนและอภิปรายหลักการและปัญหาของการจาลองสถานการณ์ขั้นสูง ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Reviewing and discussing of simulation principles and problems
recently published in academic journals.

630 641

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการขั้นสูง 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced Management Engineering I)
หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมการจัดการ เน้นไปที่ความรู้ใหม่
Topics of interest in management engineering with emphasis on new
knowledge.

630 642

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการขั้นสูง 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced Management Engineering II)
หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมการจัดการ เน้นไปที่ความรู้ใหม่และขั้นสูง
Topics of interest in management engineering with emphasis on new
and advanced knowledge.
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การไหลในข่ายงาน
3(3-0-6)
(Network Flow)
ปัญหาการไหลในข่ายงาน เส้นทางสั้นสุด การไหลสูงสุด การไหลที่มีต้นทุนต่าสุด
สแปนนิ่งทรีน้อยสุด การผ่อนปรนแบบลากรานจ์ การหาค่าเหมาะที่สุดในข่ายงาน กรณีศึกษา
Problems of network flow. Shortest paths. Maximum flows. Minimum
cost flows. Minimum spanning tree. Lagrangian relaxation. Network optimizations.
Case studies.

630 652

การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis in Supply Chain Management)
รูปแบบเชิงวิเคราะห์สาหรับความร่วมมือในโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การสร้าง
แบบจาลอง การวิเคราะห์และปัญหาการคานวณในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การกาหนด
ข่ายงานโลจิสติกส์ ความเสี่ยงร่วม การตัดสินใจเชิงสโตแคสติก การเผยแพร่ข้อมูลในโซ่อุปทาน
การทาสัญญาในห่วงโซ่อุปทาน ความหมายเชิงนัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Analytical models for logistics and supply chain coordination. Modeling,
analysis, and computational issues in supply chain management. Logistics
network configuration. Risk pooling. Stochastic decision-making. Information
propagation in supply chain. Supply chain contracting. Electronic commerce
implication.

630 653

การวางแผนสิ่งอานวยความสะดวกและการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Facility Planning and Material Handling)
การวางแผนสิ่งอานวยความสะดวก การออกแบบผังโรงงานและการจัดวางสิ่งอานวย
ความสะดวก การขนถ่ายวัสดุ ระบบขนส่ง ระบบการจัดเก็บ อรรถประโยชน์ของเครื่องมือ การ
ระบุและเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
Facility planning. Plant layout design and facility location. Material
handling. Transportation systems. Storage systems. Equipment utilization.
Automatic identification and data capture.
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การออกแบบและการจัดการโซ่อุปทานในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Supply Chain Design and Management in Engineering)
หลักการและคุณลักษณะของระบบโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ทั้งในประเทศและ
นานาชาติ โลจิสติกส์ การขนส่ง การวางแผนการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดซื้อและ
จัดหา การบรรจุหีบห่อ การบูรณาการโซ่อุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ การ
วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบฐานความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
ระบบโซ่อุปทาน กฎข้อบังคับและการแทรกแซงของรัฐบาล การขนส่งและการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง
Principles and characteristics of domestic and international logistics and
supply chain system. Logistics. Transportation. Production planning. Inventory
control. Purchasing and procurement. Packaging. Supply chain integration.
Information technologies and management. Analysis and development
information system. Data-based systems. Knowledge-based systems. New
technologies in supply chain systems. Government regulations and intervention.
Transportation and risk analysis.

630 655

หลักการออกแบบและจัดการคลังสินค้า
3(3-0-6)
(Principle of Warehouse Design and Management)
บทบาทสาคัญของคลังสินค้า การรับและการจ่ายออก วิธีการในการหยิบสินค้า
กระบวนการในคลังสินค้า ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ผังคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายและ
จัดเก็บ การจัดสรรทรัพยากร คาตอบที่เหมาะสมของปัญหาในคลังสินค้า ความปลอดภัยใน
คลังสินค้า กรณีศึกษา
Role of warehouse. Receiving and put away principles. Order picking
method. Warehouse processes. Warehouse management system. Warehouse
Layout. Storage and handling equipment. Resourcing a warehouse. Optimization
problem for warehouse. Safety in warehouse. Case studies.
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ระบบการผลิตแบบลีนขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Lean Manufacturing Systems)
ปัจจัยที่สนับสนุนการผลิตแบบลีนให้ประสบความสาเร็ จ เครื่องมือลีน ผลกระทบ
ของการดาเนินงานแบบลีน ต่อสมรรถนะขององค์กร การดาเนินงานแบบลีนในด้านต่าง ๆ
นอกเหนือจากกระบวนการผลิต กรณีศึกษา
Factors supporting a successful lean manufacturing. Lean tools.
Impacts of a lean implementation on manufacturing and organizational
performance. Lean implementation in other areas besides manufacturing
processes. Case studies.

630 657

เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงสาหรับงานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Advanced Information Technology for Logistics)
จีพีเอส ระบบปฏิบัติการ บาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด อาเอฟไอดี ฐานข้อมูล คลังข้อมูล การ
วางแผนทรัพยากรองค์กร การแบ่งปันข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการขนส่ง อินเตอร์เนต
กรณีศึกษา
GPS. Operation systems. Barcode. QR-code. RFID. Database. Data
warehouse. Enterprise resource planning. Information sharing. Information
technology for transportation. Internet. Case studies.

630 658

การจัดลาดับและการจัดตารางงานขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Sequencing and Scheduling)
ทฤษฎีของการจัดตารางงาน ทฤษฎีเครื่องจักรเดี่ยว ปัญหาการจัดตารางงานการผลิต
แบบไหลลื่น ปัญหาการจัดตารางงานการผลิตแบบตามงาน ปัญหาการจัดตารางงานการผลิตแบบ
ตามงานแบบยืดหยุ่น ปัญหาการจัดตารางงานการการผลิตแบบไหลลื่นแบบยืดหยุ่น ปัญหาการ
จัดตารางงานการผลิตแบบโอเพ่นช๊อบ กรณีศึกษา
Scheduling theory. Single machine theory. Flow shop scheduling
problems. Job shop scheduling problems. Flexible flow shop scheduling
problems. Flexible job shop scheduling problems. Open shop scheduling
problems. Case studies.
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การวางแผนการผลิตขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Production Planning)
การพยากรณ์ แบบจาลองคณิตศาสตร์ในงานด้านวางแผนการผลิต ระบบการผลิต
แบบดึงและแบบผลัก ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี กฎของลิตเติ้ล การวิเคราะห์ปริมาณงาน
งานที่คงที่ระหว่างกระบวนการ การวางแผนความต้องการวัสดุ การเปรียบเทียบระหว่างงานที่
คงที่ระหว่างกระบวนการและการวางแผนความต้องการวัสดุ
Forecasting. Mathematical models for production planning. Push and
pull production systems. Just-in-time production system. Little’s law. Throughput
analysis. Constant work-in-process (CONWIP). Material requirement planning
(MRP). A comparison of CONWIP and MRP.

630 660

การออกแบบข่ายงานขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Network Design)
ปัญหาการออกแบบข่ายงานสาหรับการกระจายสินค้า
แบบจาลองสาหรับการ
จัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนจัดวางสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับระบบโลจิสติกส์ การ
จัดการคลังสินค้า การจัดการการขนส่งสินค้า ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถ กรณีศึกษา
Distribution network design problems. Models for inventory
management. Facilities layout planning for logistics system. Warehouse
management. Freight transports management. Vehicle routing problems. Case
studies.

630 661

ทฤษฎีคงคลังขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Inventory Theory)
ขั้นตอนวิธีการขั้นสูงสาหรับการหาค่าเหมาะที่สุดในการจัดการระบบคงคลัง รูปแบบ
การสั่งซื้อแบบประหยัดและส่วนขยาย นโยบายกาลังของสอง นโยบายฐานคงคลังและนโยบาย
อื่น ๆ สาหรับระบบสโตแคสติก รูปแบบคล๊าก-สคาฟ ระบบการประกอบและการกระจาย การ
พิสูจน์ความเหมาะที่สุดของนโยบาย กรณีศึกษา
Advanced algorithms for optimizing and managing inventory systems.
Economic order quantity model and extensions. Power-of-two policy. Base-stock
policy and other policies for stochastic systems. The Clark-Scarf model. Assembly
and distribution systems. Proofs of policy optimality. Case studies.
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ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Advanced Artificial Intelligence in Supply Chain Management)
แนวคิดของปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการห่วง
โซ่อุปทาน การวิเคราะห์การสร้างแบบจาลองและขั้นตอนวิธีการสมัยใหม่ เจเนติกอัลกอริทึ่ม การ
หาค่าเหมาะที่สุดแบบอาณาจักรมด ซิมูเลทเต็ดแอนนิล ลิ่ง ตรรกศาสตร์คลุ มเครือ โครงข่าย
ประสาทเทียม การหาค่าเหมาะที่สุดแบบพาร์ติเคิลสวอร์ม และอื่น ๆ กรณีศึกษา
Concepts of artificial intelligence. Applications of artificial intelligence
techniques in supply chain management. Analysis of modern algorithms and
modeling. Genetic algorithm. Ant colony optimization. Simulated annealing.
Fuzzy logic. Artificial neural network. Particle swarm optimization and others.
Case studies.

630 681

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และการผลิตขั้นสูง 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced Logistics and Production Engineering I)
หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และการผลิต เน้นไปที่ความรู้ใหม่
Topics of interest in logistics and production engineering with emphasis
on new knowledge.

630 682

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และการผลิตขั้นสูง 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced Logistics and Production Engineering II)
หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และการผลิต เน้นไปที่ความรู้ใหม่และขั้นสูง
Topics of interest in logistics and production engineering with emphasis
on new and advanced knowledge.

630 691

สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1
1(0-2-1)
(Seminar for Graduate Students I)
เงื่อนไข: รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
การค้นคว้า รวมรวมและการนาเสนอบทความในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยใน
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
Search, gather, and present current topics of interest in engineering
management.
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630 692

สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2
1(0-2-1)
(Seminar for Graduate Students II)
เงื่อนไข: รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
รายงานพร้อมนาเสนอโครงร่างงานวิจัย ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
Report and present the research proposal under the supervision of
thesis advisor.

630 693

สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3
1(0-2-1)
(Seminar for Graduate Students III)
เงื่อนไข: รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
รายงานพร้อมนาเสนอความก้าวหน้างานวิจัย ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Report and present the research progress under the supervision of
thesis advisor.

630 698

วิทยานิพนธ์
(Thesis)

มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์งานวิจัยเฉพาะบุคคลภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สาหรับนักศึกษาแบบ 1.1
Individual research thesis under supervision of a thesis advisor in the
department of industrial engineering and management for students on
curriculum type 1.1
630 699

วิทยานิพนธ์
(Thesis)

มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต

วิ ท ยานิ พ นธ์ ง านวิ จั ย เฉพาะบุ ค คลภายใต้ ก ารควบคุ ม ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาใน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สาหรับนักศึกษาแบบ 2.1
Individual research thesis under supervision of a thesis advisor in the
department of industrial engineering and management for students on curriculum
type 2.1
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1

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

2

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

3

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

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

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

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน
ใหม่
16
19

9

12

6

12
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1

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

2

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

3

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

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

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

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน
ใหม่
16
19

9

12

6

12
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ลาดับ

4

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

อ.ดร.สิทธิชัย แซ่เหล่ม
3-5699-00238-16-8-569900238-16-8

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

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

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน
ใหม่
10
13

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2533)
5

ผศ.ดร.สุจินต์ วุฒชิ ัยวัฒน์
3-1013-00382-41-83-101300382-41-8

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)

12

15
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล

1

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร

2

อ.ดร.มานพ ศรีตุลยโชติ

3

อ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์

4

ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา

5

Dr.Sumin Jeon

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2537)
Ph.D. (Industrial Engineering)
Indian Institute of Technology Kharagpur, India (1994)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524)
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2516)
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534)
Ph.D. (Civil Engineering)
Lehigh University, USA (1996)
M.S. (Civil Engineering)
Lehigh University, USA (1991)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532)
Ph.D. (Industrial Engineering)
Pusan National University, South Korea (2009)
M.S. (Industrial Engineering)
Pusan National University, South Korea (2004)
B.S. (Logistic System Engineering)
Korea Maritime University, South Korea (2002)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เนื่องมาจากการที่หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมที่มี
คุณภาพ มีความชานาญขั้นสูงในการวิจัยและพัฒนา มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ดังนั้นจึงกาหนดให้นักศึกษาทุกแผนการศึกษาต้องทางานวิจัยในสาขาวิชาการจัดการ
งานวิศวกรรม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษา แบบ 1.1 และนักศึกษา แบบ 2.1 ทา
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานของงานวิจัย ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ประเมินบทความ (Peer reviews) ตามเงื่อนไข
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (ข้อที่ 3 ในหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา)
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ในการทางานวิจัย ในระดับปริญญาเอก มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 ช่วงเวลา
แบบ 1.1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย - ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
แบบ 2.1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น - ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การกาหนดให้ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาแผนการศึกษา แบบ 1.1 ผ่ านรายวิช า 630 601 ปรัช ญา
ระเบียบวิธีวิจัย ก่อนจะขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษาแผนการศึกษา แบบ 2.1 เรียน
รายวิชาบังคับ ก่อนที่จะขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ
และภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2550 ซึ่งครอบคลุมดังนี้
(1) แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์) ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) โดย
ต้องสอบผ่านก่อนที่จะทาวิทยานิพนธ์ ต้องสอบผ่านอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปีการศึกษาของ
กาหนดเวลาการศึกษา การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องเป็นอาจารย์ประจาในภาควิชาวิศวกรรม
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อุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เท่านั้น และเสนอความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา การรายงานประเมินผลความก้าวหน้าของ
การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รวมถึงการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ จานวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ต้องประกอบไปด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างน้อย 1 คน เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามหัวข้อ 3.1
ในหมวดที่ 5 ของเอกสารฉบับนี้
(2) แบบ 2.1 (วิ ท ยานิ พ นธ์ และมีร ายวิ ช าที่ต้ อ งศึ กษาเพิ่ มเติม ) ต้ องศึ กษาวิ ช าครบถ้ ว นตามที่
หลักสูตรกาหนด โดยจะต้องได้ระดับคะนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B ทุกรายวิชา
และได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุ ณสมบัติ
(Qualifying Examination) โดยต้องสอบผ่านก่อนที่จะทาวิทยานิพนธ์ ต้องสอบผ่านอนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปีการศึกษาของกาหนดเวลาการศึกษา การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องเป็น
อาจารย์ ป ระจ าในภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เท่ า นั้ น และเสนอ
ความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา
การรายงานประเมินผลความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รวมถึงการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายต่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ จานวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ต้องประกอบไปด้วย
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกมหาวิ ทยาลั ย ศิล ปากรอย่า งน้ อ ย 1 คน เกณฑ์ก ารส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามหัวข้อ 3.2 ในหมวดที่ 5 ของเอกสารฉบับนี้
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของดุษฎีบัณฑิต เมื่อสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพัฒนางานด้านการวิจัยทางด้านการ
จัดการงานวิศวกรรม และนาความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมา ประยุกต์ใช้ในการตอบสนองความต้องการทางด้าน
วิศวกรรมของประเทศ
นอกจากนี้ในการที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมียุทธศาสตร์ที่จะนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์ และเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นบัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการ
งานวิศวกรรมต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้การวิจัยนาในการแก้ปัญหา และสามารถทางานร่วมกับนักวิจัย
หรือนักวิชาชีพในระดับอาเซียนและนานาชาติได้
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้และเข้าใจในหน้าที่ บทบาท
ของตนเอง มี ค วามเข้ า ใจและมี ค วามส านึ ก ต่ อ จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ถึงผลกระทบต่ อสังคม โดยสอดแทรก
จรรยาบรรณในวิชาเรียน
ความสามารถในการสื่ อ สาร ทั้ ง การพู ด ให้มีการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ออกมาในรูปของบทความวิชาการ
การอ่าน การเขียน ในเชิงวิชาการ
และนาเสนอในที่ประชุมวิชาการ
ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยการใช้ตาราภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและ
นาเสนอผลงานวิจัย
ด้านความคิดสร้างสรรค์
มีการสอดแทรกและมอบหมายงานในลั กษณะ Project Based
Learning และ Active Learning เพื่อให้นักศึกษาได้ประมวลความรู้
ในเนื้อหาที่เรียนในรายวิช าและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไข
ปัญหา และนาเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของ
การทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยคานึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการและเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
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3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
4) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
กับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5) มีความตระหนักในสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการทางานในสาขาวิชา
รวมถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การอภิปรายกลุ่มในเรื่องสถานการณ์ที่เป็นไปได้ต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ที่จะต้อง
เผชิญในการทางาน
2) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการกระตุ้นให้มีการนาไปใช้ปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน เช่น ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน ความตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ความ
รับผิดชอบต่องานและผลของงาน การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลงานวิจัย การแสดงค่านิยมเพื่อแสดงความขอบคุณ
ในการได้รับความอนุเคราะห์ด้านต่าง ๆ
3) การทางานวิจัยต้องสามารถใช้วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับ
ข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
4) การอภิปรายกลุ่มในเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัย
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมการดาเนินการอภิปรายกลุ่ม
2) ประเมินจากพฤติกรรม การปฏิบัติงาน ของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์
3) ประเมินจากพฤติกรรมในระหว่างการเตรียมตัวและการนาเสนองานของนักศึกษา
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2) มีการสืบค้นความรู้ที่เป็นปัจจุบัน และเข้าใจถึงประเด็นปัญหาทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ อันเป็นที่มาของโจทย์วิจัยได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม
3) รู้เทคนิคการวิจัย และนาความรู้ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
ประยุกต์ใช้ในการทาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การจัดการเรียน การสอน ที่ทุกฝ่ายได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสม่าเสมอ
(Interactive classroom)
2) การสอนที่มีการยกกรณีศึกษาประกอบเพื่อความเข้าใจ(Case-based teaching)
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3) มีการเรียนรู้ และทางานร่วมกันจากโจทย์ปัญหา (Problem-based active
learning)
4) การจัดสัมมนาทางวิชาการ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
มาร่วมให้ความรู้ และเปิดโลกทัศน์
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากผลการสอบรายบุคคลเทียบกับกลุ่ม
2) ประเมินจากผลการนาเสนอการค้นคว้า ทั้งในรูปแบบชิ้นงาน รายงาน หรือการ
นาเสนอ
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทางทฤษฎีในการวิเคราะห์ปัญหา
สาคัญได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถริเริ่มและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหา
3) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมหรือความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4) สามารถวางแผนการดาเนินงาน ออกแบบ และดาเนินการโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง
โดยใช้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่ขยายองค์ความรู้
เดิมที่มีอยู่ได้หรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การจัดให้มีการทางานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์
2) การจัดให้มีการนาเสนอความก้าวหน้าในการทางานวิจัย
3) การจัดให้มีการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติการวิเคราะห์และแก้ปัญาจาก
โจทย์หรือปัญหาจากการทางานวิจัย ให้มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังความคิดที่หลากหลาย
4) การนาเสนอสัมมนา
5) การสอนแบบตั้งคาถาม
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย
2) ประเมินจากผลการดาเนินงานวิจัย
3) ประเมินจากผลการนาเสนอผลการวิจัย ในรูปแบบต่าง ๆ
4) ประเมินจากผลการทากิจกรรมในรายวิชา
5) ประเมินจากผลการนาเสนอสัมมนา
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากในระดับสูงทางวิชาการและ
วิชาชีพได้ด้วยตนเอง
2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมถึง
การวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูงได้
3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
4) สามารถแสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และสถานการณ์
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) การจัดให้มีการทางานกลุ่ม และการนาเสนอผลงานกลุ่ม โดยผู้สอนมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อให้เกิดการประเมินพฤติกรรมและคุณภาพการทางานของนักศึกษา หรือนักศึกษามีการประเมินตนเอง
และเพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม
2) การจัดให้มีการนาเสนอความก้าวหน้าในการทางานวิจัย การประเมินผลตาม
แผนงานและการเสนอแนวทางในการดาเนินงานต่อไป ทุกภาคการศึกษา
3) การมอบหมายงานให้เกิดการพัฒนาและกระตุ้นความสามารถของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นลาดับ เช่น การวิเคราะห์บทความวิจัยที่ทันสมัย การมอบหมายให้นักศึกษาอ่านบทเรียนหรือวิเคราะห์
ปัญหาล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน
4) การศึกษาดูงาน นอกสถานที่
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินผลจากรายงาน และการเสนอความก้าวหน้า
2) ประเมินผลจากผลการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมินผลจากผลการทากิจกรรมกลุ่ม
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า
สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชา
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวง
วิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการรวมทั้งวิทยานิพนธ์
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า สรุปปัญหา และ
เสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตรรกะคิดเป็น
ลาดับขั้นตอนและเหตุผล
2) การกาหนดให้มีการนาเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบการนาเสนอ หรือบทความ
ตีพิมพ์ในวารสาร
3) การมอบหมายงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ E-course learning
หรือการส่งงานทาง E-mail หรือการอภิปรายผ่าน Web หรือ Blog ต่าง ๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลการดาเนินงานวิจัย วิทยานิพนธ์และการเสนอความก้าวหน้าใน
ลักษณะรายงานและการนาเสนอปากเปล่า
2) ประเมินจากผลการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมินจากผลการทากิจกรรม
4) ประเมินจากการนาเสนอสัมมนา
5) ประเมินจากจานวนและคุณภาพของผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 แสดงออกซึ่งการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
1.2 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยคานึงถึงความรู้สึกของ
ผู้อื่น และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการและเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
1.3 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
1.4 สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้ง
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
1.5 มีความตระหนักในสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการทางานในสาขาวิชา รวมถึงเหตุผล
และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีการสืบค้นความรู้ที่เป็นปัจจุบัน และเข้าใจถึงประเด็นปัญหาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อัน
เป็นที่มาของโจทย์วิจัยได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม
2.3 รู้เทคนิคการวิจัย และนาความรู้ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการทา
วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถใช้ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทางทฤษฎีในการวิเคราะห์ปัญหาสาคัญได้อย่าง
สร้างสรรค์
3.2 สามารถริเริ่มและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือ
ปัญหา
3.3 สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้และความคิดใหม่ ๆ โดย
การบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมหรือความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.4 สามารถวางแผนการดาเนินงาน ออกแบบ และดาเนินการโครงการวิจัยได้ด้วยตนเองโดยใช้
ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่ขยายองค์ความรู้เดิมที่มี
อยู่ได้หรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างมีนัยสาคัญ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากในระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง
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4.2 สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมถึงการวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูงได้
4.3 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
4.4 สามารถแสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการทางานของกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า สรุปปัญหา
และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชา
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการและ
ชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
รวมทั้งวิทยานิพนธ์
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า สรุปปัญหา และเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

630 601 ปรัชญาระเบียบวิธีวิจยั
630 602 วิธีการหาค่าที่เหมาะสมเชิงดีเทอร์มินิส
ติกขั้นสูง
630 603 วิธีการหาค่าที่เหมาะสมเชิงสโตแคสติก
ขั้นสูง
630 611 การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์

1

2









630 612 วิธีการหาค่าเหมาะทีส่ ุดในการจัดการ
ด้านการเงิน
630 613 ทฤษฎีเกม
630 614 การจัดการวิศวกรรมด้านทรัพยากร
มนุษย์
630 615 การประเมินและการครอบครอง
เทคโนโลยี



3

4

3

1

2

3

    





 




5

1

2
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4. ทักษะความ
5. ทักษะการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1
2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะความ
5. ทักษะการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1
2
3





รายวิชา

1
630 616 วิศวกรรมการออกแบบเพื่อความยัง่ ยืน
630 617 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต
และการประกอบ
630 618 การออกแบบการทดลองในงาน
วิศวกรรม
630 619 เซตคลุมเครือในวิศวกรรมการจัดการ

2

3




4

1

2

     





5



  

1

2

3

3

     
  



 



    













 















 









630 620 การออกแบบการทางานขั้นสูง







     

 









630 621 วิศวกรรมความปลอดภัยขั้นสูง





      

 









630 622 วิศวกรรมระบบขั้นสูง

 

     

 





630 623 การจัดการคุณภาพขั้นสูง

 

630 624 การจัดการโครงการขั้นสูง
630 625 การจัดการงานวิศวกรรมเชิงกลยุทธ์ขั้น
สูง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1
630 626 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสาหรับ
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
630 627 การจาลองสถานการณ์ขั้นสูง

630 641 หัวข้อคัดสรรทางกวิศวกรรมการจัดการ

ขั้นสูง 1
630 642 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการ

ขั้นสูง 2
630 651 การไหลในเครือข่าย
630 652 การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
630 653 การวางแผนสิ่งอานวยความสะดวกและ
การขนถ่ายวัสดุ
630 654 การออกแบบและการจัดการโซ่อปุ ทาน
ในงานวิศวกรรม

2

3

4

 



5

1

2

3

1

2

3

    



      



4

4. ทักษะความ
5. ทักษะการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1
2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1

3

4

630 655 หลักการออกแบบและจัดการคลังสินค้า

 



630 656 ระบบการผลิตแบบลีนขั้นสูง



     

630 657 เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงสาหรับ
งานโลจิสติกส์
630 658 การจัดลาดับและการจัดตารางงานขั้น
สูง
630 659 การวางแผนการผลิตขั้นสูง
630 660 การออกแบบข่ายงานขั้นสูง

2

1

2

3

1

  

2

3



 



















































     







     







 



























    

4



  

630 661 ทฤษฎีคงคลังขั้นสูง
630 662 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงในการจัดการห่วง
โซ่อุปทาน
630 681 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
และการผลิตขั้นสูง 1



5

4. ทักษะความ
5. ทักษะการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1
2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1
630 682 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
และการผลิตขั้นสูง 2
630 691 สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 1
630 692 สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 2
630 693 สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 3
630 698 วิทยานิพนธ์
630 699 วิทยานิพนธ์

2

3

4

 

5

1

2

3



  

1

4. ทักษะความ
5. ทักษะการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1
2
3

2

3

4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 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 เพื่อ
นาผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
(1) สารวจภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต
(2) สารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและเข้า
ทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
(3) สารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
(4) รวบรวมผลการสารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
(5) มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2550
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยผู้สาเร็จปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์)
ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ และได้หน่วยกิตรวมครบถ้วน เป็นจานวน 48 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(ก) วิทยานิพนธ์

มีค่าเทียบเท่า

48 หน่วยกิต

และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ทั้งนี้ต้อง
ได้ผลการศึกษาในระดับ S นักศึกษาในแบบ 1.1 ต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เสนอรายงานความก้าวหน้าต่อ
ภาควิชาฯ ทุกภาคการศึกษา เสนอวิทยานิพนธ์ สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว โดยผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการยอมรับในวงการ
วิชาการ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.1.1 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ประเมิน (Peer reviews) ในระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
Institute for Scientific Information (ISI) หรือฐานข้อมูลที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ยอมรับ จานวน 2 เรื่อง
ทั้งนี้จะต้องผ่านการประเมินผลการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ดูภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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3.2 แบบ 2.1 (วิทยานิพนธ์ และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม)
ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ และได้หน่วยกิตรวมครบถ้วน เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
(ก) วิชาบังคับ
จานวน
9 หน่วยกิต
(ข) วิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
(ค) วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า
36 หน่วยกิต
และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ทั้งนี้ต้อง
ได้ผลการศึกษาในระดับ S นักศึกษาในแบบ 2.1 ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 ได้ค่าระดับผล
การศึกษาไม่ต่ากว่า B ทุกรายวิชา และได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U ผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติ เสนอรายงานความก้าวหน้าต่อภาควิชาฯ ทุกภาคการศึกษา เสนอวิทยานิพนธ์ สอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว โดย
ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.2.1 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ประเมิน (Peer reviews) ในระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
Institute for Scientific Information (ISI) หรือฐานข้อมูลที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ยอมรับ จานวน 2 เรื่อง
3.2.2 ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ประเมินบทความ (Peer reviews) ระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
Institute for Scientific Information (ISI) หรือฐานข้อมูลที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ยอมรับ จานวน 1 เรื่อง และต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีผู้ประเมินบทความ (Peer reviews) ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI) ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับ จานวน
2 เรื่อง
3.2.3 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ประเมินบทความ (Peer reviews) ระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
Institute for Scientific Information (ISI) หรือฐานข้อมูลที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ยอมรับ จานวน 1 เรื่อง และต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีผู้ประเมินบทความ (Peer reviews) ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI) ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับ จานวน
1 เรื่อง และได้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
จานวน 1 เรื่อง
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3.2.4 ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ประเมินบทความ (Peer reviews) ระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
Institute for Scientific Information (ISI) และได้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) จานวน 2 เรื่อง
3.2.5 ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ประเมินบทความ (Peer reviews) ระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
Institute for Scientific Information (ISI) หรือฐานข้อมูลที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ยอมรับ จานวน 1 เรื่อง และต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีผู้ประเมินบทความ (Peer reviews) ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI) ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับ จานวน
1 เรื่อง และได้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) จานวน
1 เรื่อง
สามารถสรุปเงื่อนไข ได้ดังตารางข้างล่างนี้
เงื่อนไข

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

วารสารวิชาการนานาชาติใน
วารสารวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ
ฐานข้อมูล ISI หรือที่ สกว. ยอมรับ
ในฐานข้อมูล TCI
ระดับนานาชาติ
2
1
1
1
1

2
1
1

1
2
-

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
1

ทั้งนี้จะต้องผ่านการประเมินผลการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ดูภาคผนวก 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) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการวัดประเมินผล
ให้ทันสมัย
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง
(4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู งานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ์
(3) กระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(4) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชา
(5) จัดสรรงบประมาณสาหรับทาการวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารจัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การกากับมาตรฐานหลักสูตร ตามประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรฯ ดาเนินการสารวจผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิที่
กาหนด จากจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตที่หลักสูตรผลิต
ออกมาเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
หลักสูตรฯ กาหนดเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ให้ต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ประเมิน (Peer reviews) ในระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
Institute for Scientific Information (ISI) หรือฐานข้อมูลที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
หลักสูตรฯ กาหนดคุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ดังแสดงในหัวข้อที่ 2.2 ของหมวดที่
3 โดยกาหนดช่องทางการับนักศึกษาผ่านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเน้นการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัด
ความพร้อมในการศึกษา
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อทาความเข้าใจในปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
รวมถึงการวางแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนด้วยความร่วมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ นอกจากนี้ยังมี
การติดตามผลการศึกษาของภาคการศึกษาต้นปีการศึกษาแรกของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อกาหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหาต่อไป
3.3 การควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา
หลักสูตรฯ ดาเนินการควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวให้กับนักศึกษาผ่านช่องทาง
และโครงการดังนี้
1) การปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
2) การประชุมนักศึกษาในแต่ละชั้นปี หลักสูตรฯ จัดให้มีการประชุมนักศึกษาในทุก ๆ ปีการศึกษา เพื่อ
ทาการชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจาก
นักศึกษา
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3) การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อให้คาปรึกษาในด้านการศึกษาและแนะแนวการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องทาหน้าที่ให้คาปรึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจะแจ้งรายละเอียดช่องทางในการติดต่อสื่อสารและชั่วโมงว่างในแต่ละ
สัปดาห์ พร้อมสถานที่สาหรับการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการสรุปปัญหาที่พบส่งกลับมายังหลักสูตร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาต่อไป
4) การสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
5) ช่องทางการร้องเรียนอื่น ๆ เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น อีเมล์หรือไลน์สายตรงประธานหลักสูตร
3.4 การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรฯ ดาเนินการควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องรายงานต่อที่
ประชุมหลักสูตรฯ ทุกภาคการศึกษาตลอดการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ตนดูแล หลักสูตรฯ สารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ สอบถามข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
4. อาจารย์
หลั กสู ตรฯ มีการดาเนิ น การเพื่อการบริหารและพัฒ นาอาจารย์ และการยกระดับคุณภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร ดังนี้
1) การรับอาจารย์ประจาหลักสูตร มีการกาหนดคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้มีความ
สอดคล้องกับสาขาวิชาและมีความเชี่ยวชาญตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
2) การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาและมีความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาวิชา
3) หลักสูตรฯ มีการกาหนดหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้การดาเนินการหลักสูตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4) หลักสูตรฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ในด้านการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย และผลงานทาง
วิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของอาจารย์ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
5) หลักสูตรฯ มีการวางแผนการทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียนหรือลาศึกษาต่อ เพื่อให้ การดาเนินการ
หลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร เพื่อออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในการปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา และผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นผู้
วิพากษ์และประเมินหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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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 และภาระงานสอยของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีก ารศึกษา มีกาหนดการในการส่ง มคอ.3 โดย
กาหนดจากภาควิช าฯ มีการประชุมเพื่อทบทวนผลงานวิจัย การบริการวิช าการและการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อนามาพิจารณาถึงความสามารถในการบูรณาการกับรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
มีการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยกาหนดแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน
มคอ.3 ซึ่งกาหนดให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ มีการวัดผลการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ มคอ.3 การ
กากับส่งการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 กาหนดให้มีการประชุมการประเมินผลรายวิชาที่มีความ
ผิดปกติของระดับผลการเรียน การวางแผนและการกาหนดรายวิชาที่จะดาเนินการทวนสอบในแต่ละปีการศึกษา
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรฯ ดาเนินการกากับและติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ได้กาหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ
7 ใน มคอ.2 และสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั ก สู ต รฯ ด าเนิ น การส ารวจจ านวนและตรวจสภาพของครุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการสอน
ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ และระบบข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต รวมถึงรับฟั งข้อร้องเรียนจากอาจารย์
และนักศึกษา การนาผลการประเมินการเรียนการสอนของทุกรายวิชา ในหัวข้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มาพิจารณา
ปัญหาและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีและเพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษาและ
อาจารย์
การจั ด สรรงบประมาณในการพั ฒ นาครุ ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ส าหรั บ การเรี ย นการสอนใน
ห้องปฏิบัติการ เพื่อเน้นให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติในรายวิชาที่ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้เครื่ องคานวณ
หรือเครื่องมือที่ใช้ในการจาลองสถานการณ์ขั้นสูง มีการดาเนินการคัดสรรหนังสือเข้าสู่หอสมุดของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และอ้างอิงสิ่งที่เรียนในหลักสูตร
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ X
X
X
X
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
X
X
X
X
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
X
X
X
X
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
X
X
X
X
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
X
X
X
X
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
X
X
X
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
X
X
X
X
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
X
X
X
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
X
X
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี

ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563
X
9

10

11

12

เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน โดยพิจารณาจากจานวนตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิฯ
บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว
บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 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
2.1 ดาเนินการประเมินจากนักศึกษา โดยติดตามจากผลการทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจารย์สามารถ
ประเมินผลการทางานได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนการนาเสนอเป็นรายบุคคล และสาหรับศิษย์เก่านั้น
จะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม
2.2 ดาเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้ดุษฎี
บัณฑิต
2.3 ดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
หรือจากรายงานของการประเมินผลคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีก ารประเมิน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในเป็ นประจ าทุก ปี โดยองค์ ป ระกอบ คุ ณสมบัติ เ ฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
(1) อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการสอน
ในวิช านั้ น สิ้ น สุ ด แล้ ว ปรั บ ปรุ งกลยุ ทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้ แล้ ว เสร็จในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาถัดไป
(2) กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
ส่ ว นการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตรทั้ ง ฉบับ ถื อ เป็น การปรับ ปรุ ง มาก และมี ผ ลกระทบต่ อโครงสร้ า งของ
หลักสูตรจะทาทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จาเป็นในการ
ปรับปรุง
(2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
(4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
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ภาคผนวก
(ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.
2550
(ข) ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ค) รายงานผลสารวจความต้องการกาลังคนในสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
(ง) คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ และคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
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ภาคผนวก ก ข้อมูลบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

88

ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
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ภาคผนวก ค รายงานผลการสารวจความต้องการกาลังคน
ในสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
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สรุปผลการประเมินผล
สาหรับการพิจารณา เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จากการจัดทาแบบสอบถามสาหรับการเปิดสอนหลักสูตรระดับ ปริญ ญาปรัชญาดุษฏี บัณ ฑิ ต สาขาการจัดการงาน
วิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยได้มีการดาเนินการจัดส่งแบบประเมินไปยังบุคคลทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ซึ่งได้ผลสรุปดังนี้
แบบสอบถามที่ 1 แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
จากแบบสอบถามจานวน 8 แบบสอบถาม พบว่า จานวนเพศชาย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75 จานวนเพศหญิง 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 25 และระดับการศึกษา ปริญ ญาตรีจานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ปริญญาโทจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75
ปริญญาเอกจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
ระดับความคิดเห็น

บริบทของหลักสูตร

เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
(5)

เห็น
ด้วย
(4)

ปาน
กลาง
(3)

ไม่เห็น
ด้วย
(2)

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
(1)

𝑋̅

S.D

1. ท่านเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม ควรมีลักษณะอย่างไร
1.1 ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้
40
0
0
0
0
5.00
0.00
ความสามารถ มีความชานาญขั้นสูงในการวิจัย
และพัฒนาทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม
1.2 ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มี
35
4
0
0
0
4.88
0.33
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสานึกต่อ
สังคมโดยรวม
1.3 เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ในด้านการ
40
0
0
0
0
5
0.00
จัดการงานวิศวกรรมของประเทศไทยให้มี
ความก้าวหน้า
1.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้าน
35
0
3
0
0
4.75
0.50
วิชาการ การวิจยั และพัฒนาสาหรับประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน และนานาชาติ
ค่าเฉลี่ย

4.91

0.04

ระดับ
ความ
พอใจ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางข้างต้นพบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับดีมากพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 ความพึ่งพอใจมากที่สุดคือ
หัวข้อ1.1 ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ มีความรูค้ วามสามารถ มีความชานาญขั้นสูงในการวิจยั และพัฒนาทางด้านการจัดการงาน
วิศวกรรม และ หัวข้อ1.3 เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ในด้านการจัดการงานวิศวกรรมของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า
พบว่ามีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 5 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00
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ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไม่เห็น
เห็น
ปาน
ไม่เห็น
𝑋̅
ด้วย
ด้วย
ด้วย
กลาง
ด้วย
อย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง
(4)
(3)
(2)
(5)
(1)
2. ความเหมาะสมของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม ในการจัดกลุ่มรายวิชา
2.1 ความเหมาะสมในการจัดแบ่งกลุม่ รายวิชาเป็น 2 กลุม่ ได้แก่
2.1.1 กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมการจัดการ
20
16
0
0
0
4.50
2.1.2 กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์
15
12
6
0
0
4.13
2.2 ความเหมาะสมของรายวิชากลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมการจัดการ
2.2.1 การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5
24
0
2
0
3.88
2.2.2 วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดในการจัดการด้าน
5
20
6
0
0
3.88
การเงิน
2.2.3 ทฤษฎีเกม
5
12
6
4
0
3.38

บริบทของหลักสูตร

2.2.4 การจัดการวิศวกรรมด้านบุคลากร
2.2.5 การประเมินและการครอบครองเทคโนโลยี
2.2.6 วิศวกรรมการออกแบบเพือ่ ความยั่งยืน
2.2.7 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตและการ
ประกอบ
2.2.8 การออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรม
2.2.9 เซตคลุมเครือในวิศวกรรมการจัดการ

S.D

ระดับ
ความ
พอใจ

0.50

ดีมาก

0.78

ดี

0.78

ดี

0.60

ดี

5
10
15

16
12
16

6
3
3

0
4
0

1
0
0

3.50
3.63
4.25

1.12
1.11
0.66

ปาน
กลาง
ดี
ดี
ดีมาก

15

16

3

0

0

4.25

0.66

ดีมาก

25

12

0

0

0

4.63

0.48

0

16

6

4

0

3.25

0.83

ดีมาก
ปาน
กลาง

3.93

0.77

ค่าเฉลี่ย

0.99

ดี

จากตารางข้างต้นพบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับดี พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ความพึงพอใจมากที่สุด
คือ หัวข้อ 2.2.8 การออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรมพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48
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ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไม่เห็น
เห็น
ปาน
ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
ด้วย
กลาง
ด้วย
𝑋̅
อย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง
(4)
(3)
(2)
(5)
(1)
3. ความเหมาะสมของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม ในการจัดกลุ่มรายวิชา
3.1 ความเหมาะสมของรายวิชากลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมการจัดการ
3.1.1 การออกแบบการทางานขั้นสูง
20
8
6
0
0
4.25

บริบทของหลักสูตร

3.1.2 วิศวกรรมความปลอดภัยขั้นสูง
20
12
3.1.3 วิศวกรรมระบบขั้นสูง
25
12
3.1.4 การจัดการคุณภาพขั้นสูง
30
4
3.1.5 การจัดการงานวิศวกรรมเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
25
12
3.1.6 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการขั้นสูง 1
20
12
3.1.7 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการขั้นสูง 2
20
12
3.2 ความเหมาะสมของรายวิชากลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์
3.2.1 การไหลในข่ายงาน
10
12
3.2.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการจัดการห่วงโซ่
30
6
อุปทาน
3.2.3 การวางแผนสิ่งอานวยความสะดวกและการขน
25
6
ถ่ายวัสดุ
3.2.4 การออกแบบและการจัดการโซ่อปุ ทานในงาน
30
4
วิศวกรรม
3.2.5 ระบบการผลิตแบบลีนขั้นสูง
20
12
3.2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงสาหรับงานโลจิสติกส์
15
16
3.2.7 การจัดลาดับและการจัดตารางงานขั้นสูง
20
12
3.2.8 การวางแผนการผลิตขั้นสูง
20
16
3.2.9 การกระจายและการขนส่งขั้นสูง
15
16
3.2.10 ทฤษฎีคงคลังขั้นสูง
15
16
3.2.11 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงในการจัดการห่วงโซ่
10
24
อุปทาน
3.2.12 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการขั้นสูง 1
25
8
3.2.13 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการขั้นสูง 2
25
8
3.3 ภาพรวมของหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
3.2.1 ความเหมาะสมของการแบ่งกลุ่มต่างๆใน
10
20
หลักสูตร
3.2.2 ความเหมาะสมของรายวิชาต่างๆในแต่ละกลุ่ม
15
12
3.2.3 หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
10
16
ศูนย์กลาง
ค่าเฉลี่ย

S.D

ระดับ
ความ
พอใจ

0.83

ดีมาก

3
0
3
0
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4.38
4.63
4.63
4.63
4.38
4.38

0.70
0.48
0.70
0.48
0.70
0.70

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

6

2

0

3.75

0.97

ดี

0

0

0

4.50

0.87

ดีมาก

4

0

0

4.38

0.86

ดีมาก

3

0

0

4.63

0.70

ดีมาก

3
3
3
0
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4.38
4.25
4.38
4.50
4.25
4.25

0.70
0.66
0.70
0.50
0.66
0.66

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

0

0

0

4.25

0.43

ดีมาก

3
3

0
0

0
0

4.50
4.50

0.71
0.71

ดีมาก
ดีมาก

3

0

0

4.13

0.60

ดีมาก

6

0

0

4.13

0.78

ดีมาก

6

0

0

4.00

0.71

ดีมาก

4.35

0.69

ดีมาก
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จากตารางข้างต้นพบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับดีมากพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ความพึ่งพอใจมาก
ที่สุดคือ หัวข้อ 3.1.3 วิศวกรรมระบบขั้นสูง และ 3.1.5 การจัดการงานวิศวกรรมเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงพบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.63 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรสาขาการจัดการงานวิศวกรรม
ระดับความคิดเห็น
เห็น
เห็น
ปาน
ไม่เห็น
บริบทของหลักสูตร
ด้วย
ด้วย
กลาง
ด้วย
อย่างยิ่ง
(4)
(3)
(2)
(5)
4. ประโยชน์ของหลักสูตรสาขาการจัดการงานวิศวกรรม
4.1 รายวิชาในกลุ่มต่างๆของหลักสูตรมีความน่าสนใจ
20
16
0
0
4.2 สามารถฝึกบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มี
25
8
3
0
ความชานาญขั้นสูงในการวิจยั และพัฒนา
4.3 ส่งเสริมให้บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ มีความ
25
8
3
0
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสานึกต่อสังคม
4.4 สามารถสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถประกอบ
30
0
6
0
อาชีพได้หลากหลาย
4.5 หลักสูตรสาขาการจัดการงานวิศวกรรมมีประโยชน์
25
8
3
0
ต่อการพัฒนางานวิจยั ของประเทศไทย
5. ความเหมาะสมของภาควิชาอุตสาหกรรมและการจัดการในการเปิดหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
5.1 การศึกษารายวิชาต่างๆในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการงานวิศวกรรมเป็นประโยชน์ต่อการ
วิจัยและพัฒนาในด้านการจัดการงานวิศวกรรม
5.2 ท่านคิดว่าภาควิชาอุตสาหกรรมและการจัดการมี
ความเหมาะสมและควรเปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
การจัดการงานวิศวกรรม

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
(1)

𝑋̅

S.D

ระดับ
ความ
พอใจ

0

4.50

0.50

ดีมาก

0

4.50

0.71

ดีมาก

0

4.50

0.71

ดีมาก

0

4.50

0.87

ดีมาก

0

4.50

0.71

ดีมาก

25

12

0

0

0

4.63

0.48

ดีมาก

25

8

3

0

0

4.50

0.71

ดีมาก

4.52

0.67

ดีมาก

ค่าเฉลี่ย

จากตารางข้างต้นพบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับดีมากพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ความพึ่งพอใจมาก
ที่สุดคือ หัวข้อ 5.1 การศึกษารายวิชาต่างๆในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรมเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและ
พัฒนาในด้านการจัดการงานวิศวกรรมพบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.63 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48
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แบบสอบถามที่ 2 แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
จากแบบสอบถามจานวน 7 แบบสอบถาม พบว่า
จานวนเพศชาย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57 จานวนเพศหญิง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 43
ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ช่วงอายุ 25 - 40 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ช่วงอายุ 41 - 55 ปี จานวน 4
คน คิดเป็นร้อยละ 57 ช่วงอายุ 56 – 70 ปี จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ช่วงอายุ 71 ปีขึ้นไป จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่ากว่าระดับปริญญาตรี จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ปริญญาตรีจานวน 0
คน คิดเป็นร้อยละ 0 ปริญญาโทจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71 ปริญญาเอกจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 29
ประเภทหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม หน่วยงาน ราชการ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 86 หน่วยงาน เอกชน
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และอื่นๆ จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0
ตาแหน่งหน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตาแหน่ง ครู อาจารย์ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71 ตาแหน่ง ผู้บริหาร
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และตาแหน่ง นักวิชาการ จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 และ อื่นๆ ระบุ จานวน 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรสาขาการจัดการงานวิศวกรรม
ระดับความคิดเห็น

การจัดการงานวิศวกรรม : ประสบการณ์
และความคิดเห็น
1. หากมีการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม ท่านมีความสนใจที่
จะส่งบุคลากรเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้
2. ช่วงเวลาที่ท่านเห็นควรว่าเหมาะสมสาหรับ
บุคลากรของท่านในหลักสูตรนี้ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา
ราชการ
3. ช่วงเวลาที่ท่านเห็นควรว่าเหมาะสมสาหรับ
บุคลากรของท่านในหลักสูตรนี้ วันจันทร์-ศุกร์ ช่วง
เย็น และวันเสาร์ – อาทิตย์
4. เนื้อหาในหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
ของท่าน
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
งานวิศวกรรม สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในสายงานที่หลากหลายและตรงต่อ
ความต้องการ
6. มีการนาปัญหาในการปฎิบัติงานจริงมาจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
การจัดการงานวิศวกรรม
7. ท่านมีความต้องการพัฒนาบุคลากรในสถาน
ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้า
วิจัย วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการจัดการงาน
วิศวกรรมมากขึ้น
8. ท่านมีความต้องการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใน
สถานประกอบการให้มีความสามารถในการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการจัดการงานทางด้านอุตสาหกรรม
9. สถานประกอบการของท่านต้องการที่จะรับผู้ที่
จบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
งานวิศวกรรม
10. สถานประกอบการของท่านมีความต้องการที่จะ
ผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอกในสาขาการจัดการ
งานวิศวกรรม

𝑋̅

S.D

ระดับ
ความ
พอใจ

4.00

0.92

ดี

2.71

1.39

ปาน
กลาง

3.86

1.12

ดี

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(5)

เห็น
ด้วย
(4)

ปาน
กลาง
(3)

ไม่เห็น
ด้วย
(2)

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ง
(1)

15

4

9

0

0

5

4

6

2

2

15

4

6

2

0

25

4

3

0

0

4.57

0.73

ดีมาก

25

6

0

0

0

4.43

0.90

ดีมาก

20

8

3

0

0

4.43

0.73

ดีมาก

25

4

3

0

0

4.57

0.73

ดีมาก

20

8

3

0

0

4.43

0.73

ดีมาก

15

8

6

0

0

4.14

0.83

ดีมาก

20

4

6

0

0

4.29

0.88

ดีมาก

4.14

0.90

ดีมาก

ค่าเฉลี่ย
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จากตารางข้างต้นพบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับดีมากพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ความพึ่งพอใจมาก
ที่สุดคือ หัวข้อ 4. เนื้อหาในหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการของท่าน และ หัวข้อ 7. ท่านมีความต้องการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการให้มีความรู้
ความสามารถในการค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการจัดการงานวิศวกรรมมากขึ้นพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73
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แบบสอบถามที่ 3 แบบสอบถามผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
จากแบบสอบถามจานวน 8 แบบสอบถาม พบว่า มีการตอบกลับ 7 แบบสอบถาม และเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตจานวน 2 แบบสอบถาม จึงทาการพิจารณาจานวน 5 แบบสอบถาม
จานวนเพศชาย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 จานวนเพศหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่ากว่าระดับปริญญาตรี จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ปริญญาตรีจานวน 0
คน คิดเป็นร้อยละ 0 ปริญญาโทจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ปริญญาเอกจานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0
ประเภทหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม หน่วยงานราชการ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ60 หน่วยงานเอกชน จานวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 หน่วยงานอื่นๆ จานวน 0 คิดเป็นร้อยละ 0
ประสบการณ์การทางานผู้ตอบแบบสอบถาม มีประสบการณ์การทางาน 0 - 5 ปี จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 มี
ประสบการณ์การทางาน 6 - 10 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีประสบการณ์การทางาน 11 – 15 ปี จานวน 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0 มีประสบการณ์การทางาน มากกว่า 15 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม รายได้ต่ากว่า 20,000 บาท จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 รายได้ 20,001
– 25,000 บาท จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 รายได้ 25,001 – 30,000 บาท จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รายได้มากกว่า
30,000 บาท จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย (1)
1. ท่านสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการงานวิศวกรรม ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนื่องจากปัจจัยอะไร
1.1 เพิ่มวุฒิการศึกษา
4
1.2 ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถ
0
1.3 สามารถนาไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง
0
1.4 เป็นความต้องการของหน่วยงาน
1
2. วัน – เวลาที่เหมาะสม
2.1 วัน – เวลา ราชการ
0
2.2 ช่วงเย็นวันจันทร์ – ศุกร์
0
2.3 วันเสาร์ – อาทิตย์
5
3. หากท่านสนใจหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม ท่านจะสมัครเรียนแผนการศึกษาใด
3.1 แบบ 1.1 ทาวิทยานิพนธ์
2
3.2 แบบ 2.1 ทาวิทยานิพนธ์และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม
3

บริบทของหลักสูตร

𝑋̅
0.80
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
1.00
0.40
0.60

จากตารางข้างต้น พบว่า หั วข้อ ที่ 1 ท่ านสนใจศึก ษาต่อ ในหลั กสู ตรปริญ ญาเอก สาขาการจัด การงานวิศ วกรรม ที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรเนื่องจากปัจจัยอะไร พบว่า หัวข้อ 1.1 เพิ่มวุฒิการศึกษามีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดเท่ากับ 0.80 หัวข้อ 1.4 เป็น
ความต้องการของหน่วยงานมีค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากับ 0.2 หัวข้อที่ 2 วัน – เวลาที่เหมาะสม พบว่า หัวข้อ 2.3 วันเสาร์ – อาทิตย์
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 1.00 หัวข้อที่ 3 พบว่า หัวข้อ 3.2 แบบ 2.1 ทาวิทยานิพนธ์และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย
ที่มากที่สุดเท่ากับ 0.60 และ หัวข้อ 3.1 แบบ 1.1 ทาวิทยานิพนธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4
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ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม และคาสัง่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
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การตรวจสอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
จากผลการตรวจสอบรูปแบบ
ข้อ 1. สาระในการปรับปรุง
หลักสูตร

ข้อ 4. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ
กับของสถาบันการศึกษาอื่น
ข้อ 7. การตลาดนักศึกษา

ผลการตรวจสอบ
บรรทัดที่หนึ่งให้ปรับแก้ข้อความจาก “ประเทศไทยกาลังจะก้าวสู่
การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เป็น “ประเทศไทย
ก้าวสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และบรรทัดที่
สิบสามให้ปรับแก้คาที่พิมพ์ผิดจาก “ดัวยเหตุนี้” เป็น “ด้วยเหตุ
นี”้
ย่อหน้าที่สามบรรทัดสุดท้ายให้ปรับแก้คาที่พิมพ์ผิดจาก “การเคตรี
ยมตัว” เป็น “การเตรียมตัว”
ให้ตัดข้อความว่า “โดยแผนการรับนักศึกษาและจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาในระยะ 5 ปี เป็นดังนี้ และมูลตารางแผนรับ และ
งบประมาณ” ออก

แบบรายงานข้อมูลฯ
ผลการตรวจสอบ
จากผลการตรวจสอบรูปแบบ
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 1. ข้อ 1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ปรับแก้จาก
การดาเนินการ และโครงสร้างของ
 มีภาคฤดูร้อน  จานวน..........ภาค
หลักสูตร
ภาคละ........สัปดาห์

การแก้ไข
แก้ไขแล้ว

แก้ไขแล้ว
แก้ไขแล้ว

การแก้ไข
แก้ไขแล้ว

 ไม่มีภาคฤดูร้อน
 อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ
ฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
เป็น
 อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา
พิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
2. ข้อ 3.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.1 (ผู้สาเร็จปริญญาโท)
ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ศึกษารายวิชา 21 หน่วยกิต”
เป็น “ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต”

1

แบบรายงานข้อมูลฯ
จากผลการตรวจสอบรูปแบบ
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา

ผลการตรวจสอบ

1. ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อจาก “หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา” เป็น “หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา”
2. ข้อ 3.1 การสาเร็จการศึกษา แบบ 1 และแบบ 2 ให้ตัดข้อความ
ว่า “นักศึกษาต้องเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยต้องทาความรู้จักวิทยากร
หรือผู้แสดงปาฐกถา (speaker) อย่างน้อย 1 คน และผู้เข้าร่วม
อย่างน้อย 2-3 คน เพื่อพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มกี ารศึกษาในระดับเดียวกัน และ
สรุปเป็นรายงานส่งสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาคผนวกในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา” ออก
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ ข้อ 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ให้ทบทวนการ
ระบุเครื่องหมาย  หน้าข้อย่อยที่ 2 และ 4 ต้องระบุหรือไม่
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อจาก “หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร”
หลักสูตร
เป็น “หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร”
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ ให้แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร 3 ท่านด้วย
หลักสูตร / อาจารย์ประจา
หลักสูตร พร้อมรายละเอียดผลงาน
วิชาการและประสบการณ์สอน
มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
ผลการตรวจสอบ
จากผลการตรวจสอบรูปแบบ
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 1. ข้อ 3.1.3.3 รายวิชา
การดาเนินการ และโครงสร้างของ
1.1 แบบ 2.1 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “หมวดวิชาบังคับ”
หลักสูตร
“หมวดวิชาเลือก” เป็น “วิชาบังคับ” “วิชาเลือก” ตามลาดับ
1.2 หน้า 13 ให้ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์กรณีรายวิชาที่ไม่นับ
หน่วยกิตให้ระบุเครื่องหมาย “*” ไว้ท้ายตัวเลขจานวนหน่วยกิตดัง
ตัวอย่าง “1*(0-2-1)” พร้อมทั้งระบุหมายเหตุท้ายหน้าว่า “*
หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต
1.3 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา กรณีรายวิชาที่ไม่นับหน่วย
กิตให้ระบุเครื่องหมาย “*” ไว้ท้ายตัวเลขจานวนหน่วยกิตดัง
ตัวอย่าง “1*(0-2-1)” พร้อมทั้งระบุหมายเหตุท้ายหน้าว่า “*
หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการ
ข้อ 3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แบบ 1.1 และแบบ
ประเมินผลนักศึกษา
2.1 ให้ตัดข้อความว่า “นักศึกษาต้องเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยต้อง

การแก้ไข
แก้ไขแล้ว

แก้ไขแล้ว
แก้ไขแล้ว
แก้ไขแล้ว

การแก้ไข
แก้ไขแล้ว

แก้ไขแล้ว
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มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
จากผลการตรวจสอบรูปแบบ

ผลการตรวจสอบ

ทาความรู้จักวิทยากรหรือ ผู้แสดงปาฐกถา (speaker) อย่างน้อย
1 คน และผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 2-3 คน เพื่อพัฒนาทักษะการ
ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มี
การศึกษาในระดับเดียวกัน และสรุปเป็นรายงานส่งสาขาวิชาซึ่งจะ
ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา”
ออก
ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ 1. อาจารย์ลาดับที่ 4 หัวข้อประสบการณ์สอน ให้ปรับแก้รูปแบบ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
การพิมพ์โดยเรียงรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามาก
ประจาหลักสูตร พร้อมรายละเอียด 2. อาจารย์ลาดับที่ 5 หัวข้อ Proceedings ให้ตัดผลงานปี 2555
ผลงานวิชาการและประสบการณ์ ออกเนื่องจากเกิน 5 ปี
สอน

การแก้ไข

แก้ไขแล้ว

3

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
จากรายงานการประชุม
ผลการตรวจสอบ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ข้อ 1. สาระสาคัญในการปรับปรุง ให้เพิ่มข้อมูลในส่วนของ
หลักสูตร
1) ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
2) สรุปสาระสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตร อาทิ การยุบรวม
รายวิชา เปิดรายวิชาใหม่ ปรับแผนการศึกษา พร้อมทั้งระบุเหตุผล
ในการปรับปรุงด้วย
3) ระบุจานวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรเดิมเปรียบเทียบกับ
หลักสูตรปรับปรุงว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง พร้อมทั้งระบุจานวนตัวเลข
ด้วย

มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
ผลการตรวจสอบ
จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
3.1.1 ข้อ 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ให้ปรับแก้จาก
“แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท)
มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท)
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต”
เป็น
“แบบ 1.1 (ผู้สาเร็จปริญญาโท)
มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 (ผู้สาเร็จปริญญาโท)
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
ข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้อง
นามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
และข้อ 12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2
ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน ที่ประชุมเสนอให้เพิ่มการระบุข้อมูลแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12

การแก้ไข
แก้ไขแล้ว
เนื่องจากเป็นหลักสูตร
ใหม่จึงไม่มีการยุบรวม
รายวิชา และไม่มีการ
ระบุจานวนนักศึกษาใน
หลักสูตรเดิม
เปรียบเทียบกับ
หลักสูตรใหม่

การแก้ไข
แก้ไขแล้ว
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มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
ผลการตรวจสอบ
จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา ข้อ 3.1.3.3 รายวิชา แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์) ให้เพิ่มการระบุ
การดาเนินการ และโครงสร้างของ ข้อความว่า “วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต” โดยทาเป็นอักษรตัวหนา
หลักสูตร
และรายวิชา 630 698 วิทยานิพนธ์ ให้เพิ่มข้อความว่า
“วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต” โดยทาเป็นอักษร
ตัวหนา
ข้อ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี้
รายวิชา 630 611 การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Managing
Product Development) 3(3-0-6) คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
ให้เพิ่มข้อความว่า “กรณีศึกษา” ไว้ในบรรทัดสุดท้ายเพื่อให้
สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษว่า “Case studies.”
รายวิชา 630 615 การประเมินและการครอบครองเทคโนโลยี
(Technology Assessment and Acquisition) 3(3-0-6)
คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ข้อความจาก
“Technologies owning of government and private
organizations.....”
เป็น
“Technologies acquisition by government and private
organizations.....”
รายวิชา 630 616 วิศวกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Design
Engineering for Sustainability) 3(3-0-6) คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้จาก “Sustainability encouragement.”
เป็น “Sustainability engineering encouragement.”
รายวิชา 630 617 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตและการ
ประกอบ (Product Design for Manufacturing and
Assembly) 3(3-0-6) คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้ปรับแก้จาก
“การบ่งชี้ข้อจากัดทางด้านการผลิตที่....” เป็น “การบ่งชี้ข้อจากัด
ทางด้านการผลิต....”
รายวิชา 630 618 การออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรม
(Experimental Design for Engineering) 3(3-0-6) คาอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคจาก “....
การวางแผนแบบ สปลิตพล็อต....” เป็น “....การวางแผนแบบสปลิต
พล็อต....”
รายวิชา 630 620 การออกแบบการทางานขั้นสูง (Advanced
Work Design) 3(3-0-6) คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้ปรับแก้
จาก “การวิเคราะห์และการออกแบบระบบโดยพิจารณาจาก

การแก้ไข
แก้ไขแล้ว

แก้ไขแล้ว

แก้ไขแล้ว

แก้ไขแล้ว

แก้ไขแล้ว

แก้ไขแล้ว

แก้ไขแล้ว
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มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

ผลการตรวจสอบ
คุณลักษณะของมนุษย์....” เป็น “การวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบโดยพิจารณาจากลักษณะของมนุษย์....” และคาอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้จาก “Analysis and design of
systems considering human constraints…..” เป็น “Analysis
and design of systems considering human natures …..”
รายวิชา 630 626 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสาหรับ
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (Advanced Computer
Programming for Management Engineering and Logistics)
3(3-0-6) คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้ปรับแก้จาก “....ปัญหา
แบบไม่เป็นไปตามเงื่อนไข....” เป็น “....ปัญหาแบบเป็นไปตาม
เงื่อนไข....”
รายวิชา 630 641 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการขั้นสูง 1
(Selected Topics in Advanced Management Engineering I)
3(3-0-6) คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้จาก
“Interesting topics in management engineering with
emphasis on new knowledge.” เป็น “Topics of interest in
management engineering with emphasis on new
knowledge.”
รายวิชา 630 642 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการขั้นสูง 2
(Selected Topics in Advanced Management Engineering
II) 3(3-0-6) คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้จาก
“Interesting topics in management engineering with
emphasis on new knowledge.” เป็น “Topics of interest in
management engineering with emphasis on new
knowledge.”

รายวิชา 630 681 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และการ
ผลิตขั้นสูง 1 (Selected Topics in Advanced Logistics and
Production Engineering I) 3(3-0-6) คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้จาก “Interesting topics in....” เป็น
“Topics of interest in ....”

การแก้ไข

แก้ไขแล้ว

แก้ไขแล้ว

แก้ไขแล้ว
อนึ่ง มีการบันทึก
รายงานการประชุม
ผิดพลาด เดิม
คาอธิบายรายวิชา
เป็น “Interesting
topics in
management
engineering with
emphasis on new
and advanced
knowledge.
แก้ไขแล้ว
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มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา

ผลการตรวจสอบ

การแก้ไข

รายวิชา 630 682 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และการ
ผลิตขั้นสูง 2 (Selected Topics in Advanced Logistics and
Production Engineering II) 3(3-0-6) คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้จาก “Interesting topics in ….” เป็น
“Topics of interest in ….”
รายวิชา 630 691 สัมมนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1
(Seminar for Graduate Students I) 1(0-2-1) คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้จาก “Search, gather, and present
interesting current topics in engineering management.”
เป็น “Search, gather, and present current topics of
interest in engineering management.”
ข้อ 3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ตัดข้อความว่า
“และข้อกาหนดเพิม่ เติมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม” ออกทุกแห่ง ทั้งนี้ให้ปรับแก้ในแบบรายงานข้อมูล
การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกให้สอดคล้องกันด้วย

แก้ไขแล้ว

แก้ไขแล้ว

แก้ไขแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ พรสิงห์
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรฯ
7 กุมภาพันธ์ 2560
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การตรวจสอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
ผลการตรวจสอบ
จากผลการตรวจสอบรูปแบบ
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 1. ข้อ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
การดาเนินการ และโครงสร้างของ
1.1 รายวิชา 630 618 การออกแบบการทดลองในงาน
หลักสูตร
วิศวกรรม (Experimental Design for Engineering) 3(3-0-6) ให้
ปรับแก้คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษจาก “Completely
random design.” เป็น “Completely randomized design.”
ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามชื่อแผนแบบการทดลองในภาษาอังกฤษ
1.2 รายวิชา 630 619 เซตคลุมเครือในวิศวกรรมการจัดการ
(Fuzzy Set in Management Engineering) 3(3-0-6) ให้ปรับแก้
คาที่พิมพ์ผิดจาก “...ฟังก์ชั่นความเป็นสมาชิก...” เป็น “...ฟังก์ชัน
ความเป็นสมาชิก...” ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการใช้ศัพท์บัญญัติ
การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ และการใช้ศัพท์เฉพาะทางของสาขาวิชา
1.3 รายวิ ช า 630 620 การออกแบบการท างานขั้ น สู ง
(Advanced Work Design) 3(3-0-6) ให้พิจารณาทบทวนการใช้คา
ว่า “…human natures.” ในคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ โดย
ให้ตรวจสอบว่าถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือไม่ ทั้งนี้
เสนอแนะให้ปรับแก้เป็น “…compiling with human nature.”
1.4 รายวิชา 630 626 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสาหรับ
วิ ศ วกรรมการจั ด การและโลจิ ส ติ ก ส์ (Advanced Computer
Programming for Management Engineering and Logistics)
3(3-0-6) ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี้
1.4.1 ให้พิจารณาทบทวนการใช้คาว่า “การค้นหาแบบอิน
ฟอร์ ม และเอกซ์ โ พเรชั่ น ” แทนค าว่ า “Informed
and
exploration search.” ในคาอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยให้
ตรวจสอบว่าถูกต้องตามหลักการใช้ศัพท์บัญญัติ หรือการทับศัพท์
ภาษาอังกฤษ หรือการใช้ศัพท์เฉพาะทางของสาขาวิชาหรือไม่และ
ปรับแก้ให้ถูกต้องด้วย
1.4.2 ให้พิจารณาทบทวนการใช้คาว่า “วิทยาการศึกษา
ส านึ ก และเมตาฮิ ว ริ ส ติ ก ” แทนค าว่ า “Heuristics
and
metaheuristics.” ในคาอธิบายรายวิชาภาษาไทย ทั้งนี้เสนอแนะ
ให้ ป รั บ แก้ เ ป็ น “วิ ท ยาการศึ ก ษาส านึ ก และอภิ วิ ท ยาการศึ ก ษา
สานึก”

การแก้ไข

แก้ไขแล้ว

แก้ไขแล้ว

แก้ไขแล้ว

ได้ดาเนินการค้นหาตามศัพย์
บัญญัติทางวิชาการจากเวปไซต์
ของสานักงานราชบัณฑิตยสถาน
ปรากฎว่าไม่พบศัพท์บัญญัติ
ดังกล่าวจึงขอใช้คาอธิบาย
รายวิชาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจได้ง่ายของ
นักวิชาการ

แก้ไขแล้ว

1

มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
จากผลการตรวจสอบรูปแบบ

ผลการตรวจสอบ

การแก้ไข

1.5 รายวิชา 630 651 การไหลในข่ายงาน (Network Flow)
3(3-0-6) ให้พิจารณาทบทวนการใช้คาว่า “การผ่อนปรนแบบลาก
ราจ์นเจียน” แทนคาว่า “Lagrangian relaxation.” ในคาอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย ทั้งนี้เสนอแนะให้ปรับแก้เป็น “การผ่อนปรนแบบ
ลากรานจ์”

แก้ไขแล้ว
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