หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาษาอังกฤษ:
Master of Engineering Program in Industrial Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อยอ (ไทย):
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Engineering (Industrial Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ):
M.Eng. (Industrial Engineering)
3. วิชาเอก
วิศวกรรมอุตสาหการ
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รวม 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถเขาใจภาษาไทย
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
-ไมม-ี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
x หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรใหม พ.ศ. 255….
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 4 วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 5
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการหรือนักวิจัยในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
8.2 อาจารยในสถาบันการศึกษา
8.3 วิศวกรในหนวยงานรัฐและเอกชนตําแหนงตางๆ เชน วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรฝายวางแผน
และควบคุมกระบวนการผลิต วิศวกรฝายคุณภาพ วิศวกรฝายผลิต วิศวกรฝายวิจัยและพัฒนา
วิศวกรฝายขาย วิศวกรโครงการ วิศวกรฝายบริการ เปนตน
8.4 ประกอบอาชีพอิสระ เชน เจาของกิจการ ผูออกแบบผลิตภัณฑ ผูออกแบบกระบวนการผลิต
เปนตน ที่เกี่ยวของกับงาน ภาคการผลิต ภาคงานบริการ และภาคอุตสาหกรรม
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9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

2

3

ชื่อ-สกุล
นางณฐา
คุปตัษเฐียร

นางระพี
กาญจนะ
นายสมศักดิ์
อิทธิโสภณกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สําเร็จจาก

Ph.D. (Engineering Management) University of Missouri-Rolla, United States of
ผูชวย
America
ศาสตราจารย

M.Sc. (Engineering Management) University of Missouri-Rolla, United States of
America
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

อาจารย

อาจารย

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
M.Eng. (Systems Engineering)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Royal Melbourne Institute of Technology,
Australia
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Ph.D. (Technology Management) Technological University of the Philippines,
Manila, Philippines
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เครื่องมือกล) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ปที่
จบ
2540
2537
2536
2550
2539
2536
2547
2530
2520

.
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิตและองคความรูขั้นสูง
ทําใหเกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาด
กลางและย อม ซึ่ ง ต อ งใช ค วามรู เ ป น ฐานการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข งขั น ซึ่ ง การพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจสามารถทําไดจากการเรงพัฒนาความรูขั้นสูง การสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม รวมถึง การ
ถายทอดความรูและการปรับใชเทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ ซึ่ง
การพั ฒ นาเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการแข ง ขั น ทุ ก ระดั บ ได ถู ก กํ า หนดไว อ ย า งชั ด เจนในทิ ศ ทางหรื อ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 25552559) และการเตรียมรับการเปนหนึ่งในประชาคมอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558
สําหรับวิศวกรรมอุตสาหการเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับทั้งดานวิศวกรรมศาสตรและดาน
ธุรกิจ เปนสาขาหนึ่งผลิตบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานไดทั้งในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและการบริการโดย
มุงเน นการลดตน ทุนการดําเนินงานในขณะที่ เพิ่มประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล และผลิตภาพขององคก ร
วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการเป น สาขาเดี ย วที่ เ ชี่ ย วชาญด า นการพั ฒ นาการทํ า งานให ดี ขึ้ น การเพิ่ ม ผลผลิ ต
(Productivity Improvement) และการจัดการคุณภาพ (Quality Management)
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บทบาทของวิศวกรอุตสาหการมีความสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม และภาคงานบริการ โดยการพัฒนาอยางตอเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การ
ออกแบบงานใหปลอดภัยสูงขึ้น รวดเร็วขึ้น งายขึ้น และไดรับผลผลิตที่สูงขึ้น และลดตนทุนในการผลิตและ
การดําเนินงาน ทําใหตองมีการพัฒนาความรูทางดานวิศวกรรมอุตสาหการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความเชี่ยวชาญและสามารถ บูรณาการความรูดานวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาอื่นๆ เพื่อสรางองคความรูที่
เขมแข็งและทําใหประเทศสามารถพึ่งพาตนเองและแขงขันทางการคาในตลาดโลก
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การขยายตั ว อย า งต อ เนื่ อ งของภาคการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมและความต อ งการพึ่ ง พา
เทคโนโลยีตนเองกอใหเกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความสําคัญขององคความรูและการ
พัฒนาเทคโนโลยีนั้น สงผลคุโณปการตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเอง การ
บริหารจัดการทรัพยากร การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดลอม การเพิ่มโอกาสการแขงขันทางการคา และการ
สงเสริมกระบวนการเรียนรู สิ่งเหลานี้มีผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นเพื่อสรางความมั่นคงใหกับทั้ง
ประชากร ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในผลกระทบตอสังคมและ
วัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะชวยพัฒนาประเทศในรูปแบบที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับวิถี
สังคมไทย รวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning) และการพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพแขงขันได
ในระดับสากลเพื่อสอดรับการเขาสูการเปนประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน การเคลื่อนที่ของวิชาชีพ
วิศวกรในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และระดับโลก
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไดถูกพัฒนา
จากการสอบถามความคิดเห็นจากศิษยเกา นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาในปจจุบัน รวมถึงคณาจารยของ
หลักสูตร รวมถึงไดรับการวิพากษหลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรดานวิศวกรรมอุตสาหการและ
ผูทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองตอปญหาของงานทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ และการ
ประยุกต โดยเนนการสรางองคความรูใหมเทคโนโลยีทางดานการวางแผนและควบคุมการผลิต ระบบ
โลจิสติกสและการบริหารหวงโซอุปทาน การจัดการคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต การลดของเสียและความสูญ
เปล า ที่ เ กิ ด ภายในระบบการผลิ ต และสามารถประยุ ก ต เ ทคโนโลยี ด า นวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการได อ ย า ง
หลากหลาย การแกปญหาภายในองคกรการผลิตและการบริการโดยใชเทคนิคดานวิศวกรรมอุตสาหการ การ
จัดการทางวิศวกรรม การจัดการดานคุณภาพ การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหมี
การใชทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันดานการผลิตเพื่อ
สงออกและทดแทนการนําเขา รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีทั้งทางสังคม วัฒนธรรม
และสวัสดิภาพสิ่งแวดลอม โดยหลักสูตรนี้สามารถสรางนักวิจัยที่มีความรูและความสามารถในการทํางาน
วิจัยที่มีคุณภาพและใชงานไดจริง และสอดคลองตอแนวทางการพัฒนาประเทศ
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปนหลักสูตรที่มุงเนน
ใหผูเรียนสามารถนําหลักการทางวิศวกรรมอุตสาหการไปประยุกตในงานวิจัย ในการแกปญหาที่พบภายใน
ภาคอุต สาหกรรม ซึ่ ง ทั้ ง นี้ เ ป น ไปตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ใ นการจั ด
การศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ และสรางงานวิจัย
และนวัตกรรม รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมทั้ง
สอดคล อ งกั บ ปรั ช ญาของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มุ ง เน น การพั ฒ นากํ า ลั ง คนด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
นอกจากนี้ ห ลั ก สู ตรยั งมี ก ารส ง เสริ ม ความสําคัญของคุ ณธรรม จริย ธรรมทั้ งนี้เ พื่อ ใหวิศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึง
การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิ ช าในหมวดวิช าเลือ กตามแผนวิจัย ร ว มอุ ตสาหกรรม ได แ ก วิ ชา 04-180-601 ระบบ
สิ่งแวดลอมและการจัดการ เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามแผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม ไดแกวิชา 04-415-603 เศรษฐศาสตร
วิศวกรรม เปดสอนใหกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรทุกหลักสูตร
13.3 การบริหารจัดการ
กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชา
อื่นหรือหลักสูตรอื่น เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุใน
หลักสูตร รวมทั้งกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความรู มีความสามารถในการทํางานวิจัยเชิงลึก
มีทักษะการคิด วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู และสามารถประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเพื่อตอบสนองตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.2.2 มีความรู ความเขาใจในวิทยาการ และเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถประยุกตและพิจารณา
ผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีองคความรูดานวิศวกรรมอุตสาหการ
1.2.3 มีความสามารถในการทํางานวิจัยเชิงลึก มีทักษะการคิด วิเคราะห และสังเคราะห
องคความรู เพื่อสรางองคความรู และสามารถบูรณาการในศาสตรที่เกี่ยวของไดหรือ
เพื่อพัฒนากระบวนการในอุตสาหกรรม โดยสามารถประยุกตความรูทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ บั ติต ลอดถึ ง การใช เ ทคนิ คการวิ จัย และให ข อ สรุป ที่ส มบูร ณซึ่ ง ขยาย
องคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.4 มีทักษะในการแกไขปญหาที่ซับซอน รวมถึงสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ดี มีความเปนผูนําไดอยางเหมาะสม
1.2.5 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะ
แกไขปญหาในดานตางๆ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
- ติดตามประเมินการใชหลักสูตร - รายงานผลการประเมินการ
มาตรฐานไมตา่ํ กวาที่ สกอ.
อยางสม่ําเสมอ
ใชหลักสูตร
กําหนด
- ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป
- หลักสูตรปรับปรุง
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..
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
2. ปรับปรุงหลักสูตรให
- พัฒนาหลักสูตร โดยมีพนื้ ฐาน
สอดคลองตอการปลี่ยน
จากหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
แปลงของเทคโนโลยีและ
ระดับสากล
ตลาดแรงงาน
- สรางเครือขายกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาคเอกชน และ
หนวยงานภาครัฐหรือ
มหาวิทยาลัยทีเ่ นนวิจัย
3. พัฒนาบุคลากรดานการ
- สนับสนุนการฝกอบรมดาน
เรียนการสอนและวิจัย
การเรียนการสอน การ
ประเมินผล และวิชาชีพอื่นๆ
- สนับสนุนการทํางานวิจยั เพื่อ
พัฒนาคุภาพงานวิจยั

-

-

-

-

หลักฐาน/ตัวบงชี้
จํานวนงานวิจยั รวมกับ
หนวยงานภายนอก อยางนอย
ปละ 5 เรื่อง
รายชื่อผูทรงคุณวุฒจิ าก
เครือขายหรือหนวยงาน
ภายนอกที่มีสว นในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวนผลงานวิจยั ที่เผยแพร
ตอที่ประชุมวิชาการ/บทความ
วิชาการ อยางนอยปละ 5 เรื่อง
จํานวนอาจารยที่เขารับการ
อบรม สัมมนาทางวิชาชีพ
หรือดูงานทางวิชาการ อยาง
นอยปละ 1 ครั้งตอคน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภ าค ขอกํ าหนดตางๆ เปนไปตามขอบั งคั บมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
-ไมม-ี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ใชระยะเวลา
ศึ กษาไม นอ ยกวา 8 สั ป ดาห โดยใหเ พิ่ม ชั่ ว โมงการศึก ษาในแต ละรายวิ ชาใหเท ากับ ภาค
การศึกษาปกติ

2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา
หรือสําเร็จปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ หรื อ สํ า เร็ จ ปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมอุตสาหการหรือเทียบเทา
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.2.3 คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาผูจบปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่ไมใชสาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ อาจไมมีพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเพียงพอ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
กรณีนักศึกษาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่ไมใช
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน รายวิชา 04-411-501 พื้นฐาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 หนวยกิต แบบไมนับหนวยกิต (Audit)
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
15
15
15
15
15
ชั้นปที่ 2
15
15
15
15
รวม
15
30
30
30
30
คาดวาจะจบการศึกษา
15
15
15
15
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
คาสนับสนุนการศึกษา
4,500,000 4,700,000 4,900,000 5,100,000
คาบํารุงการศึกษา
6,750,000 7,050,000 7,350,000 7,650,000
คาลงทะเบียน
5,400,000 5,640,000 5,880,000 6,120,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
16,650,000 17,390,000 18,130,000 18,870,000
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ
หมวดเงิน
2555
2556
2557
2558
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
550,000 572,000 594,880 618,675
2. คาใชจายดําเนินการ
8,623,125 8,968,050 9,326,772 9,699,843
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 4,662,000 4,89,200 5,076,400 5,283,600
รวม (ก)
13,835,125 14,409,250 14,998,052 15,602,118
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
400,000 420,000 440,000 460,000
รวม (ข)
400,000 420,000 440,000 460,000
รวม (ก) + (ข)
14,235,125 14,829,250 15,48,052 16,062,118
จํานวนนักศึกษา
225
235
245
255
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
63,267
63,103
63,012
62,989
รายละเอียดรายรับ

2559
5,300,000
7,950,000
6,360,000
19,610,000

2559
643,422
10,610,000
5,490,800
16,222,059
480,000
480,000
16,702,059
265
63,027

*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษาเฉลี่ย 63,080 บาทตอป

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป น แบบชั้ น เรี ย น และเป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 ประกอบดวย การเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ ซึ่งแบงออกได
เปน 2 แผนการศึกษา คือ
1. แผนการศึกษาแบบที่ 1 คือ แผนวิจยั เชิงวิชาการ เปนการเรียนรายวิชาและทําวิจัยในมหาวิทยาลัย
1. หมวดวิชาบังคับ
12 หนวยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหนวยกิต)
12 หนวยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)*
1 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
12 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
2. แผนการศึกษาแบบที่ 2 คือ แผนวิจยั รวมอุตสาหกรรม เปนการเรียนรายวิชาและทําวิจยั รวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
1. หมวดวิชาบังคับ
12 หนวยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหนวยกิต)
12 หนวยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)*
1 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
12 หนวยกิต
2.1 วิชาเลือกในกลุมวิชา
6 หนวยกิต
2.2 รายวิชาเรียนและทําวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม
6 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต (Audit) และตองมีผลการเรียนผาน
เกณฑในระดับ S (เปนที่พอใจ)
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3.1.3 รายวิชา
1. ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจําแนกตามแผนภูมิ
ดังนี้
คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุม วิชา
ปที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในหมวดวิชา
X X -X X X -X X X
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ตําแหนงที่
2. ตําแหนงที่
3. ตําแหนงที่
4. ตําแหนงที่
5. ตําแหนงที่
6. ตําแหนงที่

1-2
3
4
5
6
7-8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุมวิชา
ปที่ควรศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท เปนเลข 6)
ลําดับที่ของรายวิชา

2. ความหมายของรหัสการจัดชัว่ โมงเรียน
หนวยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา

X (X - X - X)
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3. รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ 12 หนวยกิต
ทั้งแผนการศึกษาแบบที่ 1 และแผนการศึกษาแบบที่ 2 ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
1.1 รายวิชาบังคับ 12 หนวยกิต (นับหนวยกิต)
04-411-601
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
Production and Operation Management
04-411-612
ระเบียบและวิธีวิจัยทางวิศวกรรม
Engineering Research and Methodology
04-411-605
โลจิสติกสและการบริหารหวงโซอุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
04-411-609
การออกแบบการทดลอง
Design of Experiment
1.2 รายวิชาบังคับ 1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
04-411-602
สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Seminar

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

1(0-3-6)

หมายเหตุ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 04-411-602 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
แบบไม นับ หนว ยกิต (Audit) และต อ งมีผลการเรีย นผ า นเกณฑ ใ นระดับ
S
(เปนที่พอใจ)
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอื่นที่ไมใชสาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ และตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะตองเรียนรายวิชา ดังนี้
04-411-501

ภาพรวมวิศวกรรมอุตสาหการ
Overview of Industrial Engineering

3(3-0-6)

สําหรับรายวิชาปรับพื้นทางวิศวกรรมอุตสาหการนี้ ไมนับเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบไมนับหนวยกิต (Audit) และนักศึกษาจะตองมีผล
การเรียนไมต่ํากวาระดับ S (เปนที่พอใจ)
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2. หมวดวิชาเลือก 12 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถกําหนดแผนการเรียนรายวิชาเลือก โดยความเห็นอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
2.1 วิชาเลือก
แผนการศึกษาแบบที่ 1 ใหเลือกเรียน 12 หนวยกิตจากกลุมวิชา
แผนการศึกษาแบบที่ 2 ใหเลือกเรียน 6 หนวยกิตจากกลุม วิชา รายวิชาตอไปนี้
2.1.1 กลุมวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Management)
04-411-603 การจัดการโรงงานและการปรับปรุงผลิตภาพ
3(3-0-6)
Factory Management and Productivity Improvement
04-411-604 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
3(3-0-6)
04-411-606 การวิเคราะหตดั สินใจเชิงเศรษฐศาสตร
Economic Decision Analysis
04-411-607 การสรางผูประกอบการ
3(2-2-6)
Entrepreneurship Creation
04-411-608 การบริหารโครงการทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Project Management
04-411-610 การจําลองสถานการณระบบอุตสาหกรรม
3(2-2-6)
Industrial System Simulation
04-411-611 หัวขอเลือกทางดานการจัดการทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
Selected Topics in Engineering Management
2.1.2 กลุมวิชาระบบการผลิตเชิงบูรณาการ (Integrated Manufacturing System)
04-412-601 การออกแบบเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
Eco-Design
04-412-602 การออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตเชิงบูรณาการ
3(2-2-6)
Integrated Product and Process Design
04-412-603 การออกแบบงาน
3(2-2-6)
Work Design
3(3-0-6)
04-412-604 การจัดการความปลอดภัย สุขอนามัย พลังงาน และสิ่งแวดลอม
Safety Health Energy and Environmental Management
04-412-605 หัวขอเลือกทางดานระบบการผลิตเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Selected Topics in Integrated Manufacturing System
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2.2 วิชาเลือกในแผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม 6 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
04-415-601 การปรับปรุงกระบวนการและการทํางาน
2(2-0-4)
Work and Process Improvement
04-415-602 เทคนิคการตัดสินใจ
2(2-0-4)
Decision Making Techniques
04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
1(1-0-2)
Engineering Economy
04-180-601 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
1(1-0-2)
Environmental Systems and Management
04-415-701 การฝกงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมอุตสาหการ
4(0-40-0)
Industrial Internship in Industrial Engineering
3. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
04-411-701 วิทยานิพนธ
Thesis

12(0-0-36)
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04-411-601
04-411-605
04-xxx-xxx
04-411-501

04-411-612
01-411-602
04-xxx-xxx
04-xxx-xxx

3.1.1 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาแบบที่ 1 (เรียนรายวิชาและทําวิจยั ในมหาวิทยาลัย)
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3
3
0
6
โลจิสติกสและการบริหารหวงโซอุปทาน 3
3
0
6
วิชาเลือกกลุมวิชา
3
3
0
6
ภาพรวมวิศวกรรมอุตสาหการ*
3
3
0
6
รวม
9
12
0
24
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ระเบียบและวิธีวิจัยทางวิศวกรรม
สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ**
วิชาเลือกกลุมวิชา
วิชาเลือกกลุมวิชา
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
1
0
3
6
3
3
0
6
3
3
0
6
9
9
3
24

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-411-609 การออกแบบการทดลอง
04-xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชา
04-411-701 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
6
0
0
18
12
6
0
30

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-411-701 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
6
0
0
18
6
0
0
18

หมายเหตุ * สําหรับนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอื่นที่ไมใชสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ และตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
**ไมนับหนวยกิต (Audit)
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04-411-601
04-411-605
04-xxx-xxx
04-411-501

04-411-612
01-411-602
04-411-609
04-xxx-xxx

3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบที่ 2 (เรียนรายวิชาและทําวิจยั รวมกับภาคอุตสาหกรรม)
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3
3
0
6
โลจิสติกสและการบริหารหวงโซอุปทาน 3
3
0
6
วิชาเลือกกลุมวิชา
3
3
0
6
ภาพรวมวิศวกรรมอุตสาหการ*
3
3
0
6
รวม
9
12
0
24
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ระเบียบและวิธีวิจัยทางวิศวกรรม
สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ**
การออกแบบการทดลอง
วิชาเลือกกลุมวิชา
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
1
0
3
6
3
3
0
6
3
3
0
6
9
9
3
24

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-415-701 การฝกงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรม
อุตสาหการ
04-411-701 วิทยานิพนธ

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
4
0
40
0
6
10

0
0

0
40

18
18

รวม
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-xxx-xxx วิชาเลือกในแผนวิจยั ฯ
04-411-701 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
2
2
0
4
6
0
0
18
8
2
0
22

หมายเหตุ * สําหรับนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอื่นที่ไมใชสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ และตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
**ไมนับหนวยกิต (Audit)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
04-411-601 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operation Management
ความรับผิดชอบของผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานในองคการผลิตหรือการบริการ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของตลาดทั้งดานคุณภาพ ราคา ปริมาณ ศึกษาหนาที่ของผูจัดการ
ฝายผลิตและดําเนินงาน วิธีการคํานวณเชิงปริมาณในการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตและ
การดําเนินงาน
Responsibilities of production and operation manager in the enterprise for providing
product or service to meet the quality, price, quantity and specification needs of the
market study of functions of production and operation manager quantitative approach
to decision making in production and operation management
04-411-612 ระเบียบและวิธีวิจัยทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Research and Methodology
ลักษณะ ประเภท และวิธีการวิจัยแบบตางๆ ทางวิศวกรรม ขั้นตอนการวิจัย การกําหนด
ประเด็ น ป ญ หา การตั้ ง สมมติ ฐ าน การออกแบบการวิ จั ย การรวบรวมข อ มู ล
การประมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการจัดทํารายงานการวิจัย
Characters, categories and industrial research methodologies including research
algorithm, problem setting, hypothesis setting, research design, data gathering, data
processing, data analysis and research report preparation
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04-411-605

โลจิสติกสและการบริหารหวงโซอุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
แนวคิ ด และนิ ย ามของโลจิ ส ติ ก ส แ ละห ว งโซ อุ ป ทาน องค ป ระกอบ บทบาทและ
ความสําคัญของโลจิสติ กสและหวงโซอุปทานในการจัดการอุ ตสาหกรรม ปญหาใน
การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส แ ละห ว งโซ อุ ป ทาน โดยเริ่ ม พิ จ ารณาตั้ ง แต ก ารจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ
การบริหารสินคาคงคลัง การบริหารการผลิต การจัดเก็บในคลังสินคา การขนสง การวัด
และประเมินผลการดําเนินงาน การแกปญหาทางโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
Concept and definition of logistics and supply chain, components, roles and importance
of logistics and supply chain related to industrial management, problems in managing
logistics and supply chain considering from raw material procurement, inventory
management, production management, warehouse management, and transportation
management, performance measurement and assessment, applications of logistics and
supply chain

04-411-609 การออกแบบการทดลอง
Design of Experiment

3(3-0-6)

การประยุกตแผนแบบทางสถิติเขาไปใชในงานทดลองทางวิศวกรรม การเก็บขอมูลและ
การวิเคราะหผลจากงานทดลอง
Applications of experimental design to engineering problem with emphasis on the
methods of experimental set up, data collection, and data analysis
04-411-602 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-6)
Industrial Engineering Seminar
การค น คว า ข อ มู ล และการอภิ ป รายหั ว ข อ ด า นวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ การเขี ย นเค า
โครงงานวิจัย การนําเสนอบทความวิจัย การจัดประชุม การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
Litereature survey and discussion in industrial engineering topics, research proposal
writing, research article presentation, meeting and academic conference
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04-411-501 ภาพรวมวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0-6)
Overview of Industrial Engineering
การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยและ
สหสัมพันธ การวิ เคราะหความแปรปรวน
การประยุก ตสถิติในเชิงวิศวกรรม
การวิเคราะหวิธีการทํางาน หลักเศรษฐศาสตรการเคลื่อนไหว การวัดผลงาน การจัดวางผัง
โรงงาน หลักการออกแบบผังโรงงาน การสมดุลสายการผลิตสมดุล การควบคุมคุณภาพ
ทางวิ ศวกรรม วิธีวิ จัย การปฏิบัติก าร การโปรแกรมเชิง เสน ปญหาการขนส ง ทฤษฎี
แถวคอย ทฤษฎีเกม
Statistical distribution, sampling theory, hypothesis test, regression and correlation,
analysis of variance, engineering statistics application, method analysis, motion
economy, work measurement, plant layout, plant design, line balancing, quality control
and management, operation research, linear programming, transportation model,
queueing theory and game theory
04-411-603 การจัดการโรงงานและการปรับปรุงผลิตภาพ
Factory Management and Productivity Improvement

3(3-0-6)

การบริ หารโรงงานและการผลิต เทคนิ คขั้นสูงในการเลื อกสถานที่ การจัดสรรเนื้อที่
การวางผังโรงงาน การออกแบบการขนถายและลําเลียงวัสดุ และการออกแบบสถานที่
ทํางาน การปรับปรุงผลิตภาพ การใชงบประมาณในการตัดสินใจ และการประสานงาน
ระหวางหนวยงานตางๆ
Factory and production management, advanced techniques for plant location, space
allocation, plant layout, materials handling system design and work place design,
productivity improvement, decision making based on budgets and cross functional
cooperation
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04-411-604 การจัดการคุณภาพ

3(3-0-6)

Quality Management
แนวทางการจัดการคุณภาพแบบตางๆ และการบูรณาการโดยรวมกับระบบการจัดการ
คุณภาพ ซึ่งประกอบดวย เทคนิคทางสถิติ การกระจายหนาที่ทางคุณภาพ การทบทวน
แบบ การประเมินผูสงมอบ การวิเคราะหความลมเหลวและผลกระทบ การตรวจประเมิน
คุณภาพ คาใชจายคุณภาพ ฟงกชั่นการสูญเสีย และระบบสารสนเทศทางคุณภาพ
Quality management concepts and their integration into a comprehensive quality
management system including statistical techniques, quality function deployment,
design reviews, vendor assessment, FMEA, quality audits, quality cost, quality loss
function and quality information system
04-411-606

การวิเคราะหตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร
Economic Decision Analysis

3(3-0-6)

ทฤษฎีพื้นฐานและหัวขอการวิเคราะหเศรษฐศาสตรวิศวกรรม การประเมินการลงทุน
โครงการทางวิ ศวกรรม การวิเคราะหตน ทุน สํา หรับการตัด สิ นใจทางวิ ศวกรรม การ
วิเคราะหการใชตนทุน ผลกระทบของภาษีและเงินเฟอ การตัดสินใจที่เกี่ยวของกับความ
เสี่ยงและความไมแนนอน โดยมีการแกปญหาบนคอมพิวเตอรและการจัดทํารายงาน
Theoretical foundations and topics in engineering economic analysis including project
investment evaluation; capital decision analysis for engineering; analysis of capital
expenditures; effects of taxation and inflation; decision with risk and uncertainty;
normally includes solutions on computer and student problem report
04-411-607 การสรางผูป ระกอบการ
Entrepreneurship Creation

3(2-2-6)

พื้นฐานการดําเนินธุรกิจ ลิขสิทธิ์ การตลาด การพยากรณเชิงเทคนิค กฎหมาย และภาษี
หลักการบัญชีตนทุน งบการเงิน หลักการบริหารการเงิน แหลงเงินทุน การตัดสินใจดาน
การเงิน ฝกปฏิบัติพัฒนาแผนธุรกิจสําหรับบริษัทเพื่อพัฒนา ผลิต จําหนาย สินคาหรือ
บริการเชิงเทคนิคและวิศวกรรม
Business fundamentals, patents, market, technical forecasting, legal and tax aspects,
accounting principles, financial statements, sources of funds, financial decision making,
practical work in developing a complete business plan for a company to develop,
manufacture and distribute technical product and service
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04-411-608 การบริหารโครงการทางวิศวกรรม
Engineering Project Management

3(3-0-6)

การวางแผนโครงการทางวิศวกรรม ระบบและการบริห ารโครงขายงาน การกําหนด
ประเมินราคา และการควบคุมตนทุน การจัดเตรียมขอเสนอ ระบบสารสนเทศ การบริหาร
ความเสี่ยงและการบริหารความขัดแยง แนวคิดการวิเคราะห การประเมิน และการวัดผล
การปฏิบัติงานในระดับองคกร ปฏิบัติการ และรายบุคคล การประยุกตใชเครื่องมือและ
เทคนิคตางๆ ในการสรางชุดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
Engineering project planning, network systems and management, pricing, estimating
and cost control, proposal preparation, project information system risk management and
conflict management concepts in measurement, assessment, and analysis of
performance at the organizational, functional, and individual levels, applications of
tools and techniques to establish a set of key performance indicators
04-411-610 การจําลองสถานการณระบบอุตสาหกรรม
Industrial System Simulation

3(2-2-6)

ตัวแบบการจําลองสถานการณในการดําเนินงานดานการผลิตและการบริการผานการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหกระบวนการและการตัดสินใจ
Simulation modeling of manufacturing and service operations through the use of
computer software for operational analysis and decision making
04-411-611

หัวขอเลือกทางดานการจัดการทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
Selected Topics in Engineering Management
หัวขอซึ่งเปนที่นาสนใจ หรือการพัฒนาใหมๆ ในสาขาตางๆ ดานการจัดการทางวิศวกรรม
Current interesting topics or new developments in various fields of engineering
management

21

04-412-601 การออกแบบเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
Eco-Design
พื้นฐานการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม การออกแบบเพื่อการแยก การออกแบบเพื่อการผลิต
ซ้ํา การออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน การออกแบบเพื่อนํากลับมาใชใหม เทคโนโลยี
สะอาด และวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ
Fundamentals in environmental design, design for disassemble, design for repeat
manufacturing, design for energy saving, design for recycle, clean technology and
product life cycle
04-412-602 การออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตเชิงบูรณาการ
Integrated Product and Process Design

3(2-2-6)

การบูรณาการของกิจกรรมในการสรางผลิตภัณฑ ซึ่งครอบคลุมทิศทางสําคัญในวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน การวิเคราะหความตองการของลูกคา การสรางแนวความคิด
การเลือกแนวความคิด การสรางผลิตภัณฑตนแบบ การพัฒนากระบวนการผลิต และ
การสิ้นสุดของผลิตภัณฑ
Integration of various product realization activities covering important aspects of
a product life cycle such as customer needs analysis, concept generation, concept
selection, product modeling, process development and end-of-product life options
04-412-603 การออกแบบงาน
Work Design

3(2-2-6)

การออกแบบงานและสถานที่ ทํ า งาน หั ว ข อ ประกอบด ว ย การศึ ก ษาการเคลื่ อ นที่
แบบไมโคร การวิ เ คราะห ก ารทํ า งาน การขนส ง วั ส ดุ การยศาสตร anthropometrics
ชีวกลศาสตร โรค CTS และการออกแบบเครื่องมือ
Design of workstations and tasks topics include micro-motion study, operational
analysis, manual materials handling, macro-ergonomics, anthropometrics, biomechanics,
cumulative trauma disorders (CTS) and hand-tool design
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04-412-604 การจัดการความปลอดภัย สุขอนามัย พลังงาน และสิ่งแวดลอม
Safety Health Energy and Environmental Management

3(3-0-6)

หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมความปลอดภัยที่ประยุกตใชในอุตสาหกรรม แนวทางและ
ความรวมมือในการจัดการพลังงานอยางยั่งยืนและนวัตกรรมของระบบพลังงาน สิ่งที่เปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอม ตอสุขภาพ และตอการยศาสตร ปญหาอากาศเปนพิษในทาง
อุตสาหกรรม การควบคุมการแผรังสีความรอน เสียงและอันตรายอันเกิดจากสารเคมี
ความปลอดภัยในทางอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานในการควบคุม
Principles of safety engineering applied to industries, strategic processes and
partnership required for the management of sustainable energy infrastructures and
innovation in energy systems, health hazards and ergonomics hazards, industrial air
pollution, control of heat transfer, noise pollution and chemical hazards, industrial
safety, rules and control standards
04-412-605

หัวขอเลือกทางดานระบบการผลิตเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Selected Topics in Integated Manufacturing System
หัวขอซึ่งเปนที่นาสนใจ หรือการพัฒนาใหมๆ ในสาขาตางๆ ดานการผลิตเชิงบูรณาการ
Current interesting topics or new developments in various fields of integrated
manufacturing system

04-415-601

การปรับปรุงกระบวนการและการทํางาน
2(2-0-4)
Work and Process Improvement
การออกแบบวิ ธีก ารทํ า งาน การวิ เ คราะห ก ระบวนการ การวิ เ คราะห ก ารดํ า เนิ น งาน
มาตรฐานการทํางาน การวัดผลงาน การศึกษาเวลาโดยตรง การสุมงาน ขอมูลมาตรฐาน
และระบบเวลาแบบพรีดีเทอรมิน
Methods design, process analysis, operation analysis, work standard, work
measurement, direct time study, work sampling, standard data and predetermined time
standard
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04-415-602

เทคนิคการตัดสินใจ
2(2-0-4)
Decision Making Techniques
หลั ก การ วิ ธี ก าร และการประยุ ก ต ใ ช เ ทคนิ ค การตั ด สิ น ใจแบบต า งๆ การจํ า ลอง
สถานการณในการจัดการการดําเนินงาน พื้นฐานการจําลองสถานการณ วิธีมอนติคารโล
ตั ว แบบการจํ า ลองสถานการณ โ ดยใช ต าราง การสร า งผลลั พ ธ ด ว ยตั ว เลขสุ ม
การประยุกตใชซอฟทแวรการวิเคราะหความเสี่ยงในการตัดสินใจ
Concepts, methodologies and applications of decision making techniques, simulation in
operations management, foundations of simulation, monte carlo approaches, simulation
models using spreadsheets, generating probabilistic outcomes using random number
generation techniques, applying risk analysis software to spreadsheets for various
decisions making

04-415-603

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
1(1-0-2)
Engineering Economy
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตรเพื่อใชในงานวิศวกรรม ตนทุน การคํานวณดอกเบี้ย มูลคา
ป จ จุ บัน และมูลคารายป อั ตราผลตอบแทน ผลประโยชนตอเงินลงทุน คา เสื่ อ มราคา
ผลกระทบภาษี ร ายได จุ ด คุ ม ทุ น การทดแทนทรั พ ย สิ น การวิ เ คราะห เ งิ น เฟ อ และ
การวิเคราะหการตัดสินใจในโครงการตางๆ การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง และความไม
แนนอน
Basics of engineering economy, costs, interest calculation, present worth, annual worth,
rate of return, benefit-cost ratio, depreciation, impacts of income tax, break-even points,
replacement, inflation, project evaluation and decision making under risks and
uncertainty
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04-180-601

ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
1(1-0-2)
Environmental Systems and Management
หลั ก การพื้ น ฐานของระบบสิ่ ง แวดล อ มและการจั ด การ ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มและ
การจัดลําดับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมและเกณฑในการกําหนดดัชนีสิ่งแวดลอม
ระบบสารสนเทศสิ่งแวดลอม องคกรดานสิ่งแวดลอม การดําเนินการและการประเมิน
ด า นเศรษฐศาสตร ใ นการควบคุ ม สิ่ ง แวดล อ ม การติ ด ตามตรวจสอบสิ่ ง แวดล อ ม
กรณีศึกษาของระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
Concepts of environmental systems and management issues and priorities, standards
and criteria setting, indication and indices, information systems, organization
enforcement and economic aspects of environmental control, EMS and ISO,
monitoring, pollution prevention, case studies

04-415-701

การฝกงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมอุตสาหการ
4(0-40-0)
Industrial Internship in Industrial Engineering
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ แก ไ ขและวิ เ คราะห ป ญ หาทางอุ ต สาหกรรมในสิ่ ง แวดล อ ม
อุตสาหกรรมไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา โดยปญหาดังกลาวตองเปนสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธเพื่อวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและ
สถานประกอบการ โดยนักศึกษาตองเขียนรายงานเพื่อสรุปการปฏิบัติงานและผลลัพธที่
ไดใหแกอาจารยผูสอน
Industrial practice to analyze and solve industrial-relevant problems of the internship
thesis research by working in an industrial environment at least 1 semester under the
supervision of a faculty member and industry, preparation of a working report and
summary of their jobs to instructors

04-411-701

วิทยานิพนธ
12(0-0-36)
Thesis
การคนควาวิจัยในหัวขอที่นาสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการภายใตการดูแลและ
ใหคําปรึกษาจากอาจารยผูควบคุม การเขียนวิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนด เผยแพร
งานวิจัยในการประชุมหรือวารสารวิชาการ สอบปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ และ
จัดทํารูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
Research in an interesting topic in industrial engineering under the supervision of a
faculty member, preparation of thesis in a proper form, presentation at a public
seminar, oral examination and writing up a complete thesis
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒขิ องอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1

นางณฐา
คุปตัษเฐียร

ภาระงานสอน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สําเร็จจาก

Ph.D. (Engineering Management)
ผูชวย
ศาสตราจารย
M.Sc. (Engineering Management)

2

3

นางระพี
กาญจนะ

นายสมศักดิ์
อิทธิโสภณกุล

อาจารย

อาจารย

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
M.Eng (Systems Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Ph.D. (Technology Management)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

4

นายไพบูลย
แยมเผื่อน

ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เครื่องมือกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ผูชวย
ศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.บ. (อุตสาหการ)

5

นางศรีไร
จารุภิญโญ

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ผูชวย
ศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร)

ปที่ ชม./สัปดาห/ปการศึกษา
จบ 2555 2556 2557 2558

2540
University of Missouri-Rolla,
Missouri, United States of America
University of Missouri-Rolla,
2537
Missouri, United States of America
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2550
Royal Melbourne Institute of
2539
Technology, Melbourne, Australia
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2536
Technological University of the
2547
Philippines, Manila, Philippines
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
2530
พระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2520
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2537
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
2525
ธนบุรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2536
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
2527
ธนบุรี

3

6

6

6

3

6

6

6

-

3

-

3

3

3

6

3

3

6

6

6

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
1

2

3

ชื่อ-สกุล
นายศิวกร
อางทอง

ตําแหนง
วิชาการ

ภาระงานสอน

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สําเร็จจาก

ผูชวย Ph.D. (Materials Engineering)
ศาสตราจารย

Northumbrai University,
Newcastle, United Kingdom
M. Eng. (Advanced Manufacturing University of South Australia,
South Australia , Australia
Technology)
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-ออกแบบการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)

นายสมศักดิ์
แกนทอง

ผูชวย
ศาสตราจารย

นายสุรัตน
ตรัยวนพงศ

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ผูชวย วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
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ปที่
ชม./สัปดาห/ปการศึกษา
จบ 2555 2556 2557 2558
3

3

3

3

2531
2540

-

3

3

3

2531
2541

3

3

3

3

2541
2537

2532

ลําดับ
4

5

ชื่อ-สกุล
นายไพฑูรย
พูลสุขโข
นายกิตติพงษ
กิมะพงศ

ภาระงานสอน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ผูชวย วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ผูชวย Ph.D. (Advanced Materials Science
and Production Systems
ศาสตราจารย
Engineering)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)

สําเร็จจาก

ปที่ ชม./สัปดาห/ปการศึกษา
จบ 2555 2556 2557 2558
2551

-

-

-

-

2545
Niigata University, Niigata, Japan 2549

3

6

6

3

6

3

6

3

-

3

3

3

-

3

3

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ -การผลิต) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2543

2539
Aachen
University
of
Technology,
2550
ผูชวย
Aachen, Germany
ศาสตราจารย
วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 2543
เกลาธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
อาจารย D. Eng. (Mechanical Engineering) Nippon Institute of Technology, 2552
Saitama, Japan
วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 2546
ธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
2541
D. Ing. (Engineering Design)

6

นายศิริชัย
ตอสกุล

7

นายกุลชาติ
จุลเพ็ญ

8

นายชัยยะ
ปราณีตพลกรัง

อาจารย

D. Eng. (Materials Science)

Nagaoka University of
Technology, Niigata, Japan
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
พระนครเหนือ
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2553
2545
2538

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
รศ.ดร.จรัมพร หรรษมนตร
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ
ดร.อรรคเจตต อภิขจรศิลป
ดร.กรกฎ เหมสถาปตย

ตําแหนง
สถานที่ทํางาน
รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อาจารย
Thai – Nichi Institute of Technology
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานอุตสาหกรรม)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดใหมีรายวิชาการฝกงาน
อุ ต สาหกรรมด า นวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาแผนการศึ ก ษาแบบที่ 2 (แผนวิ จั ย ร ว ม
อุ ต สาหกรรม) เพื่ อ ช ว ยให นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสนใจต อ งการทํ า วิ จั ย ร ว มกั บ อุ ต สาหกรรมได เ รี ย นรู
กระบวนการจริงในโรงงานและปญหาจริงหนางาน โดยปญหาดังกลาวจะตองเปนสวนหนึ่งหรือสอดคลอง
กับวิทยานิพนธเพื่อวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อนําความรูขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ ไปแกไข
หรือวิเคราะหปญหาวิศวกรรม และระยะเวลาการปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมตองไมนอยกวา 1
ภาคการศึกษา โดยตองเขียนรายงานและสรุปการปฏิบัติงานและผลลัพธที่ไดแกอาจารยผูสอน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. มีคุณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิ ชาชี พ และความรับผิ ดชอบใน
การทํางาน
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานจริงในสวนที่ไดรับมอบหมาย
3. เขาใจหลักการ กระบวนการผลิตและปญหาหนางานในโรงงานอยางถองแท เพื่อนําไปสู
การวิเคราะหปญหาอยางสรางสรรค
4. สามารถใชความรูทางดานวิศวกรรมอุตสาหการในเชิงบูรณาการ เพื่อนําไปแกปญหาของ
กระบวนการผลิตหรือปญหาหนางานไดอยางเหมาะสม
5. สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ รวมกับองคความรูในการประมวล การแปล
ความหมาย การวิเคราะหขอมูล
6. สามารถใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ และถายทอดสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. สามารถสื่อสารกับกลุมคนไดหลากหลาย มีมนุษยสัมพันธ และสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดดี
8. มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาทุกคนตองมีหัวของานวิจัยของตนเอง โดยเปนการคนควาวิจัยในหัวขอที่นาสนใจใน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาจากอาจารยผูควบคุม มีขอบเขตการทํางาน
ที่ ชั ด เจน การรายงานความก า วหน า ทุ ก ภาคการศึ ก ษา การเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ ต ามรู ป แบบที่ กํ า หนด
การนําเสนอผลงานตอที่ประชุมและทดสอบความรูดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เป น โครงการวิ จั ย เชิ ง ลึ ก ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ เพื่ อ สร า งองค ค วามรู ใ หม
เทคโนโลยี ห รื อ การประยุ ก ต ใ นกระบวนการผลิ ต มี ก ารเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ ต ามรู ป แบบที่ กํ า หนด
การนําเสนอผลงานตอที่ประชุมและทดสอบความรูดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
หรือโครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ใหมๆ ที่เกี่ยวของ มีการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ
3. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใช
ความรู ทั้ ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ ดุ ล ยพิ นิ จ เทคนิ ค วิ จั ย หรื อ เทคนิ ค คํ า นวณ และ
การวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติไดอยาง
มีนัยสําคัญ
4. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาหรือ
จัดการกับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมอุตสาหการ
5. สามารถสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ ไดอยาง
สรางสรรคจากองคความรูเดิม
6. สามารถสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ โดยใช ก ารสื่ อ สารด ว ยปากเปล า และการเขี ย น
รวมทั้งสามารถนําเสนอรายงานแบบเปนทางการไดดี
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
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5.5 การเตรียมการ
1. อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ แ ละนั ก ศึ ก ษาต อ งเสนอหั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ ร ะหว า ง
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 2 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 2 ใหกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาทุกสัปดาห
3. หลักสูตรมีการแนะนําแนวทางการทําวิทยานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธปละ 1 ครั้ง ตลอด
ชวงการทําวิทยานิพนธ ใหกับคณะกรรมการ
2. ตองเสนอและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผูทรงคุณวุฒิอยางนอย
อีก 1 คน จากภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. ตองสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีกําหนด
4. ขอกําหนดอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ดานบุคลิกภาพ
1. มีการสอนเรื่องการเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ ผาน
รายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ และอื่นๆ เปนการเสริมสราง
และฝกบุคลิกภาพรวมถึงมารยาทของผูเขารวมประชุมสัมมนา
2. มีการรายงานทางวิชาการอยางตอเนื่องผานวิชาวิทยานิพนธ และวิชา
เรียน ทําใหนักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง เกิดความรูและทักษะทางปญญา
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
2. ดานภาวะผูน ํา และความ 1. การตรงตอเวลา และสม่ําเสมอตอการเขาชั้นเรียน
รับผิดชอบตลอดจนมี
2. ใหมีการทํางานกลุมเพื่อฝกดานภาวะผูนําในรายวิชาของหลักสูตร และ
วินัยในตนเอง
กิจกรรมของภาควิชาฯ
3. การกลาแสดงความคิดเห็น อภิปรายในวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ
รวมถึงสามารถวิเคราะห แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนําไสู
การจั ด ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ ละเผยแพร ผ ลงานทางวิ ช าการอย า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. คุณธรรม จริยธรรม และ สอนและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
วิชาชีพ ผานรายวิชาและวิทยานิพนธ
…

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีทั ก ษะการจั ด การและวินิ จ ฉั ย ป ญหาที่ ซับ ซอ นทางคุณ ธรรม จริย ธรรม และ
จรรยาบรรณ โดยประยุกตใชความรู หลักฐาน เหตุผลและมีวิจารณญาณไดอยาง
เหมาะสมดวยตนเอง รวมทั้งสนับสนุนผูอื่นใหมีการใชคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการ
3. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
4. มีภาวะเปนผูนํา สามารถทํางานเปนหมูคณะแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. จั ด ให มี ก ารสอนด า นจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ ให แ ก นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ไ ด สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยอยูในวิชาความรู
พื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ สําหรับนักศึกษาปริญญาโททั่วไป จะมีการ
สอนดานคุณธรรม จริยธรรมและกรณีศึกษาการจัดการปญหาในรายวิชาสัมมนา
ทางวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ รวมทั้ ง มี ก ารสอดแทรกการเรี ย นรู ด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในรายวิชาสอนอื่นๆ และวิทยานิพนธของหลักสูตร
2. หลักสูตรจัดให มีการปลูกฝงเรื่องวินัยและความรับผิดชอบในการทํางาน เชน
การตรงตอเวลาในการทํางานและสงงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน
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3. ดานความรับผิดชอบตอผูอื่น ภาวะผูนําและผูตาม และการรับฟงความคิดเห็นจาก
ผู อื่น จะใช การทํา งานกลุมและการนํา เสนองาน ซึ่งพิจ ารณาจากผูเ ข าฟ ง ในที่
ประชุม กรรมการสอบ อาจารยผูสอน และเพื่อนรวมงาน รวมทั้งกิจกรรมเสริม
ตางๆ
4. เคารพกฎระเบียบของสถานศึกษาและการเรียนการสอน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการสอบในรายวิชาเรียนที่กําหนด
2. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การสงงานตามกําหนด และการมีสวนรวมใน
กิจกรรม
3. ประเมินจากการมีวินัยและความรับผิดชอบในหนาที่จากการทําวิทยานิพนธ
4. ประเมินจากแบบสอบถามสมาชิกในกลุมกิจกรรมตางๆ
5. ประเมินปริมาณจากการทุจริตในการทํางานและการสอบ
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูด านความรู
1. มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่
สําคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสามารถประยุกตความรูไดอยาง
เหมาะสม
2. มีความรูและทักษะในการใชเครื่องมือเฉพาะทางหรือเครื่องมือเพื่อคํานวณทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ
3. มี ค วามเข า ใจต อ การพั ฒ นาองค ค วามรู ใ หม สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
ที่สอดคลองกับวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ และตระหนักถึงผลกระทบของ
องคความรูนั้นๆ ตอสภาพปจจุบันและอนาคต
4. มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในทฤษฎี และ/หรือการออกแบบ การปฏิบัติ และ
เทคนิคการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ เพื่อหาขอสรุปแนวทางการ
ทํางานที่เหมาะสม และสามารถบูรณาการความรูทางสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ และศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหองเรียนหรือสถานประกอบการควบคูกับการทํางานวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ ดังนี้
1. มีการเรียนการสอนความรูเนื้อหาสาระหลักและเครื่องมือเฉพาะทางหรือเครื่องมือ
คํานวณในรายวิชาของหลักสูตร และมีการสอดแทรกใหติดตามองคความรูใหมๆ
จากบทความวิชาการ
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2. มีการนําเสนองานวิจัยเชิงลึกจากวิทยากรรับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
3. จัดใหมีการสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อใหนั กศึกษาได มีการสืบคน
ขอมูล เรียนรูความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ และสามารถ
บูรณาการทางความรู
4. มี ก ารทํ า งานวิ จั ย เชิ ง ลึ ก โดยนั ก ศึ ก ษาต อ งค น คว า ข อ มู ล และใช ก ระบวนการ
ทางวิจัย รวมทั้งตองวิเคราะหและสรุปประเด็นที่สําคัญจากการคนควา
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1. การประเมิ นผลการเรียนรูใ นหอ งเรี ย นหรื อสถานประกอบการ ประกอบดว ย
การสอบ รายงานที่ไดรับมอบหมายและ/หรือการนําเสนอรายงาน
2. การประเมินผลการเรียนรูจากวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบดวย
การตอบคํ า ถาม การแสดงความคิ ด เห็ น ความรู จ ากบทความวิ ช าการและ
ผลสัมฤทธิ์จากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
3. การประเมินผลการเรียนรูจากวิทยานิพนธ ประกอบดวย การประเมินเอกสาร
ควบคูกับการสอบปากเปลาของคณะกรรมการสอบ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถใชความรูเดิมรวมกับความรูหลักในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ เพื่อพัฒนาสรางสรรคองคความรูใหมหรือขยายเแนวทางปฏิบัติแบบใหมไดอยางมีนัยสําคัญดวย
ตนเอง โดยเนนใชกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการศึกษานํา ซึ่งผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาตอง
ประกอบดวย
1. สามารถวางแผน กํ า หนดกรอบแนวคิ ด และวิ ธี ดํ า เนิ น งานในการทํ า วิ จั ย เพื่ อ
วิทยานิพนธหรือโครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดย
ใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิค
คํานวณ และการวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือ
แนวทางปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญ
3. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ เพื่อแกไข
ปญหาหรือจัดการกับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมอุตสาหการ
4. สามารถสั ง เคราะห แ ละพั ฒ นาองคค วามรูใ หม ท างดา นวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
ไดอยางสรางสรรคจากองคความรูเดิม
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ใหมีโครงงานทางวิชาการเพื่อเปนกรณีศึกษาจากรายวิชาเรียนและวิชาสัมมนา
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งตองมีการสืบคน ความรู ดุลยพินิจ การวิเคราะห
การอภิปราย การหาขอสรุป การทํารายงาน การนําเสนอและตอบคําถาม
2. กระบวนการวิ จัยในวิชาวิทยานิพนธ เพื่อพัฒนาองค ความรูใหมห รือแนวทาง
ปฏิบัติแบบใหมอยางมีนัยสําคัญ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินจากผลที่ไดจากโครงงานทางวิชาการของรายวิชาเรียนในหลักสูตร การมี
สวนรวมในการอภิปราย ความสมบูรณของงาน
2. ประเมิ น จากผลการปฏิ บั ติ ง านจริ ง จากวิ ท ยานิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาในแต ล ะ
ภาคการศึกษาและในภาพรวม โดยใชวิธีการประเมินเอกสารควบคูกับการสอบ
ปากเปล า ของคณะกรรมการสอบ เช น การประเมิ น จากแผนการทํ า งานและ
การดําเนินงาน การรายงานความกาวหนา ความเขาใจในทฤษฎีและการประยุกต
เทคนิ ค การวิ จั ย การออกแบบการทดลองและเครื่ อ งมื อ ผลการทดลอง
การวิเคราะห ขอสรุปที่สมบูรณเพื่อขยายองคความรูหรือการประยุกตใชจากที่มี
อยูเดิม
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและ/หรืองานกลุม
2. สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานไดดวยตนเองและประเมินผลงานของตนเองได
3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งของ
ตนเองและ/หรืองานกลุม
4. สามารถแสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาส และทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใชการสอดแทรกลงในการสอนที่ตองมีการทํางานเปนกลุมและวิชาสัมมนาที่ตองมี
กิจกรรมรวมกัน ซึ่งตองมีความรับผิดชอบ การกระจายงานตามหนาที่ รวมทั้งวิชาวิทยานิพนธเพื่อให
การทํางานสําเร็จลุลวง เปนไปตามตารางเวลา และไดความสมบูรณของงาน
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2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุมในชั้นเรียน แบบประเมินของสมาชิกในกลุม
2. ประเมิ นจากพฤติ กรรมการร ว มกิจกรรมต างๆ และความครบถวนชัด เจนตรง
ประเด็นของกลุม
3. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานในวิชาวิทยานิพนธ การรายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ และการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือดานคณิตศาสตรและสถิติ ในการจัดการขอมูลและ
เสนอแนวทางการแกไขปญหา
2. สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ รวมกับองคความรูในการประมวล
การแปลความหมาย การวิเคราะหขอมูลผลการทดลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลหลากหลาย โดยใชการสื่อสาร
ดวยปากเปลาและการเขียน การนําเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไมเปน
ทางการ
4. สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นรู ติ ด ตามความก า วหน า ทาง
เทคโนโลยี และการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูการใชเครื่องมือดานคณิตศาสตรและสถิติในรายวิชาดวย
สถานการณจําลอง และ/หรือสถานการณจริงเพื่อใหนักศึกษามีทักษะ สามารถ
วิเคราะหคัดกรองหรือสังเคราะหขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชใน
การศึกษาคนควาปญหาทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ
2. จัดใหมีกิจกรรมการสื่อสารทั้งแบบปากเปลาและการเขียน การนําเสนอรายงาน
อยางเปนทางการและไมเปนทางการ ในรายวิชาการเรียนการสอน สัมมนาทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ และวิทยานิพนธ
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3. สงเสริมใหนักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิทรรศการเพื่อใหนักศึกษามีทักษะการสื่อสาร
ที่ดีและสามารถนําเสนอรายงานไดอยางเหมาะสม
4. จัดใหมีการแนะนําและปฏิบัติจริงเพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนขอมูล
การใช ฐ านข อ มู ล ในรายวิ ช าสั ม มนาทางวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ วิ ท ยานิ พ นธ
รายวิชาเรียน เพื่อติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมิ นผลการเรี ยนรูด านทั กษะการวิเคราะหเ ชิงตัว เลข ใชการสอบขอเขีย น
การทํารายงานโครงการทางวิชาการ หรือการสอบปากเปลาจากอาจารยผูสอน
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ หรื อ คณะกรรมการสอบ โดยพิ จ ารณาจากการ
อธิบายการใชเครื่องมือ การคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ ขอจํากัด
และความเหมาะสมของเครื่องมือ
2. ประเมินผลการเรียนรูดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชการ
สอบปากเปลาจากอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือคณะกรรมการ
สอบ โดยพิจารณาจากการอธิบาย การตอบคําถาม วิธีการนําเสนอรายงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มี ทั ก ษะการจั ด การและวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาที่ ซั บ ซ อ นทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณ โดยประยุ ก ต ใ ช ค วามรู หลั ก ฐาน เหตุ ผ ลและมี วิ จ ารณญาณได อ ย า ง
เหมาะสมดวยตนเองรวมทั้งสนับสนุนผูอื่นใหมีการใชคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
3. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร
และสังคม
4. มีภาวะเปนผูนํา สามารถทํางานเปนหมูคณะ แกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
3.2 ความรู
1. มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญ
ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสามารถประยุกตความรูไดอยางเหมาะสม
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2. มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในการใช เ ครื่ อ งมื อ เฉพาะทาง หรื อ เครื่ อ งมื อ เพื่ อ คํ า นวณทาง
วิศวกรรม
3. มีความเขาใจตอการพัฒนาองคความรูใหม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่สอดคลอง
กับวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ และตระหนักถึงผลกระทบขององคความรูนั้นๆ
ตอสภาพปจจุบันและอนาคต
4. มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในทฤษฎี และ/หรือการออกแบบ การปฏิบัติ และเทคนิค
การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ เพื่อหาขอสรุปแนวทางการทํางานที่
เหมาะสม และสามารถบูรณาการความรูทางสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและศาสตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ทักษะทางปญญา
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
หรือโครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใช
ความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคํานวณ และ
การวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติได
อยางมีนัยสําคัญ
3. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ เพื่อแกไ ข
ปญหาหรือจัดการกับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมอุตสาหการ
4. สามารถสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ ไดอยาง
สรางสรรคจากองคความรูเดิม
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและ/หรืองานกลุม
2. สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานไดดวยตนเองและประเมินผลงานของตนเองได
3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งของตนเอง
และ/หรืองานกลุม
4. สามารถแสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือดานคณิตศาสตรและสถิติ ในการจัดการขอมูลและเสนอ
แนวทางการแกไขปญหา
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2. สามารถใช เ ทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ร ว มกั บ องค ค วามรู ใ นการประมวล
การแปลความหมาย การวิเคราะหขอมูลผลการทดลองเพื่ออธิบายปรากฏการณทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ
3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลหลากหลาย โดยใชการสื่อสารดวย
ปากเปลาและการเขียน การนําเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไมเปนทางการ
4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
และ การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
04-411-601 การจัดการการผลิตและ
การดําเนินงาน
04-411-612 ระเบียบและวิธีวิจัยทางวิศวกรรม
04-411-605 โลจิสติกสและการบริหารหวงโซ
อุปทาน
04-411-609 การออกแบบการทดลอง
04-411-602 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
04-411-501 ภาพรวมวิศวกรรมอุตสาหการ
04-411-603 การจัดการโรงงานและการปรับปรุง
ผลิตภาพ
04-411-604 การจัดการคุณภาพ
04-411-606 การวิเคราะหตัดสินใจเชิง
เศรษฐศาสตร
04-411-607 การสรางผูประกอบการ
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○
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○
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○
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○
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○
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5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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○
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○
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
04-411-608 การบริหารโครงการทางวิศวกรรม
04-411-610 การจําลองสถานการณระบบ
อุตสาหกรรม
04-411-611 หัวขอเลือกทางดานการจัดการทาง
วิศวกรรม
04-412-601 การออกแบบเชิงนิเวศ
การออกแบบผลิตภัณฑและ
04-412-602
กระบวนการผลิตเชิงบูรณาการ
04-412-603 การออกแบบงาน
การจัดการความปลอดภัย สุขอนามัย
04-412-604
พลังงาน และ สิ่งแวดลอม
หัวขอเลือกทางดานระบบการผลิต
04-412-605
เชิงบูรณาการ

2
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2. ความรู
4
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●
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5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
04-415-601 การปรับปรุงกระบวนการและการ
ทํางาน
04-415-602 เทคนิคการตัดสินใจ
04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
04-180-601 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
04-415-701 การฝกงานอุตสาหกรรมดาน
วิศวกรรมอุตสาหการ
04-411-701 วิทยานิพนธ

2

3

2. ความรู
4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (Grade)
1.1 การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาคการศึกษา โดยใหผลการ
ประเมินเปนระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน คาระดับคะแนน และผลการศึกษาเปน ดังนี้
ระดับคะแนน คาระดับคะแนน
ผลการศึกษา
A
4.0
ดีเลิศ
(Excellent)
B
3.5
ดีมาก
(Very Good)
B
3.0
ดี
(Good)
C
2.5
คอนขางดี (Fairly Good)
C
2.0
พอใช
(Fair)
1.5
คอนขางพอใช (Poor)
D
D
1.0
ออน
(Very Poor)
F
0
ตก
(Fail)
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (Withdrawal)
AU
เขารวมฟงการบรรยาย
1.2 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาตางประเทศ
การสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
1) การประเมิ น ผลการสอบประมวลความรู การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ การสอบ
ภาษาตางประเทศ ใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ
(Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
2) การประเมินผลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
P
ผาน (Pass)
F
ตก (Fail)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรูข องนั ก ศึ ก ษาเปน สว นหนึ่ ง ของระบบการประกั น
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูดังนี้
1. การเรียนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบดวย 2 สวนคือ
- ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนและการควบคุม
วิทยานิพนธ
- ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนการสอน เนื้อหา
และความทันสมัย การประเมินขอสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน
2. การเรียนการสอนในระดับหลักสูตร ทําไดโดยใชการประกันคุณภาพภายในดําเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษานั้น ควรเนนการทําวิจัย
อยางตอเนื่องในดานสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนําผลวิจัยที่ไดมาปรับปรุงการเรียน
การสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและภาควิชา โดยการดําเนินการมีดังนี้
1. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อใหไดขอมูลมาพัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
2. มีการติดตามข อมูลของบัณฑิตตอภาวการณไดงานทําเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
3. ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารยพิเศษตอกระบวนการเรียนรูและ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จะสําเร็จการศึกษา
ไดตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
1. ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชา
ตามหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ
2. ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการที่มีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings)
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3.
4.

สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ โดยใหเปนไปตามประกาศ
คณะหรือมหาวิทยาลัย
เกณฑอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1. สรรหาคณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณตรงกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. จัดใหมีการอบรมหรือปฐมนิเทศ เพื่อใหอาจารยใหมมีความเขาใจตอวิสัยทัศน พันธกิจ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ รวมทั้งหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน การวิจัย
และการประกันคุณภาพ
3. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู เชน การศึกษาตอ การฝกอบรม การดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคก รอื่ นๆ การประชุมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสบการณในด านการเรีย น
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการดานการเรียนการสอน เชน การจัดทําสื่อ
การสอน การวัดผลและประเมินผลที่ดีและทันสมัย การใชโปรแกรมเฉพาะสาขาในการ
คํานวณผล เปนตน
2. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูดานการเรียนการสอน เชน การประชุมทางวิชาการทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานตาง ๆ
1. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู เชน การฝกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรอื่นๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณการ
ทํางานวิจัยและบริการวิชาการ
2. สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการของอาจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. กระตุนใหอาจารยเขารวมทํางานเปนกลุมวิจัยและการสรางเครือขายการวิจัย
4. การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยเฉพาะกับชุมชนทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหมี
การพัฒนาวิชาการเพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชน
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5. สนับสนุนใหบุคลากรทําการวิจัยและคนควากับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึง การเข าร ว มทํ าวิ จั ย ระยะสั้น เพื่อ ใหเ กิด ความเชี่ย วชาญและชํานาญการในสาขาวิช า
วิศวกรรมโยธา
6. สนับสนุนการสรางเครือขายทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันไม
นอยกวา 3 คน ซึ่งไดรับมอบหมายและแตงตั้งจากคณบดีตามคําแนะนําของหัวหนาภาค โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทําหนาที่วางแผน การจัดการเรียนการสอน การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนา
หลักสูตร โดยมีแนวทางการบริหารหลักสูตรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรดังนี้
1.1 การจัดการเรียนการสอน มีแนวทางการบริหารดังนี้
1. มีอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ
อาจารย ผู ส อน ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
2. การสอนทุกรายวิชาตองมีแผนการสอนที่ชัดเจน และตองมีการประเมินการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาโดยนักศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอน
1.2 การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ แนวทางการประกันคุณภาพวิทยานิพนธเพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีดังนี้
1. นักศึกษาทุกคนตองมีหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายในภาค
การศึกษาที่ 1 ปที่ 2
2. นักศึกษาทั้งแผนการศึกษาแบบที่ 1 (แผนวิจัยเชิงวิชาการ) และแบบที่ 2 (แผนวิจัยรวม
อุตสาหกรรม) โดยตองสอบโครงรางวิทยานิพนธภายในปการศึกษาที่สอง
3. นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต อ งมี ก ารนํ า เสนอรายงานความก า วหน า วิ ท ยานิ พ นธ ทุ ก ภาคตลอด
ชวงเวลาการทําวิทยานิพนธ เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ

45

1.3 การประกันคุณภาพบัณฑิต นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไดตองมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. สอบผานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นๆ ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอผลงานเพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมทางวิชาการที่มี
การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติไมนอยกวา
1 ครั้ง หรือผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
3. ตองเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการตอง
ประกอบดวยอาจารยประจํา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ตองสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีกําหนด
5. ขอกําหนดอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
1.4 มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยทุก 5 ป
1.5 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ
คาใชจายในสวนของบุคลากร งบลงทุนจะขอรับจากการสนับสนุนรัฐบาล สําหรับหมวดคาใชสอยและเงิน
อุดหนุนจะขอรับจากการสนับสนุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มีการจัดสภาพแวดลอมและทรัพยากรการเรียนรูที่เหมาะสม มีอุปกรณ หองเรียน สื่อการเรียน
การสอนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อมตอโครงขายที่สามารถคนควา สนับสนุน การเรียน
การสอนและวิจัย ซึ่งทรัพยากรเดิมที่มีอยูแลว มีดังนี้
1. หองคอมพิวเตอรของคณะวิศวกรรมศาสตรและภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวัสดุ
เพื่อหาความรูเพิ่มเติมและเพิ่มทักษะการใชคอมพิวเตอร โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรม
เฉพาะทางของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตรเปนแหลงรวบรวมเอกสาร ตํารา
วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และขอมูลวิจัยออนไลน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
การจั ด หาทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนเพิ่ ม เติ ม จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง ทุ ก ป โดยมี ขั้ น ตอน
การดําเนินการดังนี้
46

1. ประสานงานระหวางสํานักหอสมุดกลางและอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อจัดซื้อหนังสือ
และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการเรียนการสอนและทําวิทยานิพนธ
2. ประสานงานระหวางภาควิชาและคณะเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑพื้นฐานในการเรียน
และทําวิจัยเพื่อใชในหองปฏิบัติการ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากรมี เ ป า หมายเพื่ อ ให ห ลั ก สู ต รสามารถวางแผน
การจั ด การเรี ย นการสอนได อ ย า งสะดวกและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ใ นห อ งเรี ย น
และการเรียนดวยตนเอง โดยการประเมินดานความเพียงพอดานตํารา วารสาร วารสารออนไลน อุปกรณใน
หองปฏิบัติการ ดานโสตทัศนอุปกรณและระบบเครือขาย จะใชการจัดทําสถิติ ความถี่การใช ความพึงพอใจ
ของผูใช ความเร็วของระบบเครือขายตอนักศึกษา หรือจํานวนชั่วโมง
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การคัดเลือกอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย
ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือเทียบเทา
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารยประจําหลักสูตรตองมีการประชุมรวมกันเพื่อ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และใหความเห็นชอบตอการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางการบริหาร
เพื่อใหบรรลุเปาหมายหลักสูตรและไดมหาบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
การแตงตั้งคณาจารยพิเศษในหลักสูตร เพื่อถายทอดประสบการณตรงและความเชี่ยวชาญใน
งานเฉพาะทางแกนักศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตร โดยผูที่ไดรับการแตงตั้งตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ หรื อ เป น ผู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาโท หรื อ ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า ผู ช ว ย
ศาสตราจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวของ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีหนาที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสา
หการ ควรมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือเทียบเทา สวนบุคลากรที่มี
หนาที่อื่นๆ นั้นมิไดจํากัดวุฒิ แตควรมีประสบการณในการทํางานในดานที่เกี่ยวของกับภาระงาน
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4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิ าน
สนับสนุนใหมีการดูงานภายนอกหนวยงานหรือการฝกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสบการณ
การปฏิบัติงาน อยางนอย 1 ครั้งตอป
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
1. การควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ จัดใหมีการสัมมนารวมกับคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ
และนิสิตนักศึกษาระหวางหนวยงานและสถานศึกษาอื่น มีวารสารทางดานวิศวกรรมอุตสา
หการ หรือสาขาวิชาการที่สัมพันธ ทั้งในและตางประเทศเพื่อการศึกษาคนควาและการทํา
วิทยานิพนธ
2. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการดานวิศวกรรมอุตสาหการในระดับประเทศและระดับสากล
โดยเขา รับฟง การบรรยายหรือสัม มนาเกี่ย วกั บวิศวกรรมอุต สาหการ หรือสาขาวิช าที่
สัมพันธกัน
3. มีอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการในการจัดแผนการเรียน หรือการเขารวมสัมมนาใหเหมาะสม
ตามความสามารถ ความถนัด และความตองการของผูเรียน
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณเมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลประเมินหรืออื่นๆ โดยตองเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
จากสภาพสังคมที่ปรับเปลี่ยนเปนสังคมแหงการเรียนรู เศรษฐกิจฐานความรูและการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
จากผลงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา ความตองการของตลาดแรงงานและสังคม
ในสวนของกลุมสถาบันการศึกษาที่ผลิตและกลุมหนวยงานผูใชวิศวกรอุตสาหการ ตองการคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคดานความรูความสามารถและทักษะวิชาชีพในระดับสูงมาก อีกทั้งผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณเชิงลึกทั้งกลุมสถาบันการผลิตและกลุมผูใชวิศวกรอุตสาหการ พบวา วิศวกรอุตสา
หการ ชั้นสูงยังไมเพียงพอตอความตองการทั้งดานปริมาณและคุณภาพที่จะตอบสนองตอความตองการของ
หน ว ยงานทั้ ง ของรั ฐ และเอกชน ตลอดจนอาชี พ จะสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ต อ สั ง คมการเรี ย นรู เศรษฐกิ จ
ฐานความรูและการปฏิรูปการศึกษาอันจะสงผลตอการพัฒนาของประเทศเพื่อการแขงขัน
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

ปที่
1
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน X
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ X
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
X
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. X
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ X
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน X
การจัดการเรียนการสอน
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ปที่
2
X

ปที่
3
X

ปที่
4
X

ปที่
5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่
1
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ X
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ คุ ณ ภาพการเรี ย น X
การสอนและทรัพยากรสนับสนุน ไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บงั คับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป
5
รวมตัวบงชี้ในแตละป
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ปที่
2
X

ปที่
3
X

ปที่
4
X

ปที่
5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

5

5

5

12

13

13
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1. การสอนทุกรายวิชาตองมีแผนการสอนที่ชัดเจน และนําสงภาควิชาภายใน 4 สัปดาห
กอนการเรียนการสอน เพื่อทําการประเมินกลยุทธการสอนโดยคณะกรรมการประเมินที่
แตงตั้งจากภาควิชา
2. จัดใหมีการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาบรรยายโดยนักศึกษา เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมิ น โดยนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในรายวิ ช านั้ น และคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รหรื อ
คณะกรรมการประเมินที่แตงตั้งโดยภาควิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมไดจากการสํารวจขอมูลจากนักศึกษาปสุดทาย บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาแลว และผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท รวมทั้งผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
1. รวบรวมขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต
2. เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกคณะกรรมการหลักสูตรที่แตงตั้งจากภาควิชา
3. จัดใหมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
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หัวขอ

ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
37 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตตอลดหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ
โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาเลือก
แผนการศึกษาแบบที่ 1
วิทยานิพนธ
แผนวิจัยเชิงวิชาการ
หมวดวิชาบังคับ
โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาเลือก
แผนการศึกษาแบบที่ 2
วิทยานิพนธ
แผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร

10 หนวยกิต
15 หนวยกิต
12 หนวยกิต
14 หนวยกิต
11 หนวยกิต
12 หนวยกิต

04-411-501 ภาพรวมวิศวกรรมอุตสาหการ

วิชาพื้นฐาน

04-411-601 การบริหารการผลิตและการ
ดําเนินงาน
04-413-601 ระเบียบและวิธีวิจยั ทางวิศวกรรม
04-413-602 การจําลองสถานการณ
04-411-602 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หมวดวิชาเลือก
กลุมวิชาการจัดการทาง
วิศวกรรม

3(3-0-6)

สําหรับ นักศึกษาที่สํา เร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร
บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ม ใ ช ส าขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ และจาก
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

-ไมมีหมวดวิชาบังคับ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
36 หนวยกิต
12 หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ
12 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
12 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ
12 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
12 หนวยกิต
วิทยานิพนธ

04-411-603 การจัดการโรงงานและการ
ปรับปรุงผลิตภาพ
04-411-604 การบริหารระบบคุณภาพ
04-411-605 โลจิสติกสและการบริหารหวงโซ
อุปทาน
04-411-606 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมชั้นสูง
04-411-607 การการบัญชีและการเงินสําหรับ
วิศวกรอุตสาหการ
04-411-608 การศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ
04-411-609 การบริหารโครงการทางวิศวกรรม
04-411-610 การบริหารเทคโนโลยี
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3(3-0-6) 04-411-601 การจัดการการผลิตและการ
3(3-0-6)
ดําเนินงาน
3(3-0-6) 04-411-612 ระเบียบและวิธีวิจยั ทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
3(3-0-6) 04-411-605 โลจิสติกสและการบริหารหวงโซ 3(3-0-6)
อุปทาน
1(0-3-6) 04-411-609 การออกแบบการทดลอง
3(3-0-6)
04-411-602* สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-6)
*นั ก ศึ ก ษาต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าสั ม มนาทาง
วิศวกรรมอุตสาหการแบบไมนับหนวยกิ ต(Audit) และ
ตองมีผลการเรียนผานเกณฑในระดับ S (เปนที่พอใจ)
3(3-0-6) 04-411-603 การจัดการโรงงานและการ
3(3-0-6)
ปรับปรุงผลิตภาพ
3(3-0-6) 04-411-604 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
3(3-0-6) 04-411-606 การวิเคราะหตัดสินใจเชิง
3(3-0-6)
เศรษฐศาสคร
3(3-0-6) 04-411-607 การสรางผูประกอบการ
3(2-2-6)
3(3-0-6) 04-411-608 การบริหารโครงการทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
3(3-0-6) 04-411-610 การจําลองสถานการณระบบ
อุตสาหกรรม
3(3-0-6) 04-411-611 หัวขอเลือกทางดานการจัดการ
วิศวกรรม
2(2-0-4)

3(2-2-6)
3(3-0-6)

หัวขอ

ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

04-412-601 วิศวกรรมวัสดุและการผลิต
หมวดวิชาเลือก
กลุมวิชาการระบบการผลิตเชิง 04-412-602 การออกแบบผลิตภัณฑและ
กระบวนการผลิต
บูรณาการ

หมวดวิชาเลือก
กลุมวิชาการวิจัยดําเนินงาน

หมวดวิชาเลือก
กลุมวิชาความปลอดภัยและ
การยศาสตร

3(3-0-6) 04-412-601 การออกแบบเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
3(3-0-6) 04-412-602 การออกแบบผลิตภัณฑและ
3(2-2-6)
กระบวนการผลิตเชิงบูรณาการ
04-412-603 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6) 04-412-603 การออกแบบงาน
3(2-2-6)
04-412-604 การวิเคราะหคุณคา
3(3-0-6) 04-412-604 การจัดการความปลอดภัย
3(3-0-6)
สุขอนามัย พลังงาน และ
สิ่งแวดลอม
04-412-605 การออกแบบเชิงนิเวศ
2(2-0-4) 04-412-605 หัวขอเลือกทางดานระบบการผลิต 3(3-0-6)
เชิงบูรณาการ
04-412-606 การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต 3(3-0-6)
04-412-607 การขนถายวัสดุและการใช
3(3-0-6)
เครื่องมือกลในอุตสาหกรรม
04-412-608 การบูรณาการคอมพิวเตอรระบบ 3(3-0-6)
การผลิต
04-412-609 ระบบการผลิตแบบยืดหยุน
3(3-0-6)
04-412-610 เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ
3(3-0-6)
04-412-611 การวิเคราะหความลมเหลวของ
3(3-0-6)
ผลิตภัณฑ
04-412-612 การจัดการงานบํารุงรักษาขั้นสูง
3(3-0-6)
04-413-603 หลักการหาคาที่ดีที่สุด
3(3-0-6)
04-413-604 การออกแบบการทดลอง
3(3-0-6)
04-413-605 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใช 3(3-0-6)
คอมพิวเตอร
04-413-606 ทฤษฎีความเชื่อถือได
3(3-0-6)
04-413-607 ทฤษฏีแถวคอยทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
ในหลักสูตรปรับปรุงไมมีกลุมวิชาเลือกนี้
04-413-608 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(3-0-6)
04-413-609 กลยุทธและการวิเคราะหวัสดุคงคลัง 3(3-0-6)
04-413-610 การวางแผนความตองการวัสดุขั้น 3(3-0-6)
สูง
04-413-611 การสรางโปรแกรมพลวัต
2(2-0-4)
04-414-601 การออกแบบการทํางาน
3(3-0-6)
04-414-602 ปจจัยมนุษย
3(3-0-6)
04-414-603 การบริหารวิศวกรรมความ
3(3-0-6)
ปลอดภัย
ในหลักสูตรปรับปรุงไมมีกลุมวิชาเลือกนี้
04-414-604 สัมมนาทางวิศวกรรมความ
3(2-2-6)
ปลอดภัย
04-414-605 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
04-414-606 การปฏิบัติเกี่ยวกับอนามัยในทาง 2(2-0-4)
อุตสาหกรรม
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หัวขอ
วิชาเลือกในแผนวิจัยรวม
อุตสาหกรรม

ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
04-411-701 การฝกงานอุตสาหกรรม
04-411-611 การจัดการอุตสาหกรรม
04-414-607 การปกปองดานสิ่งแวดลอม

วิทยานิพนธ

04-413-701 วิทยานิพนธ
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4(0-40-0) 04-415-701 การฝกงานอุตสาหกรรมดาน
4(0-40-0)
วิศวกรรมอุตสาหการ
1(1-0-2) 04-415-601 การปรับปรุงกระบวนการและการ 2(2-0-4)
ทํางาน
1(1-0-2) 04-415-602 เทคนิคการตัดสินใจ
2(2-0-4)
04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
1(1-0-2)
04-180-601 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ 1(1-0-2)
12 04-411-701 วิทยานิพนธ
12(0-0-36)

ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ข
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
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1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร
1. ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
1. Kuptasthien, Natha. (2007). “Experiential Education: Student Groups Solving Real-Life
Industrial Engineering Project.” 12th International Conference on Education Proceedings.
[CD-ROM] Brunei Darussalam: Universiti Brunei Darussalam.
2. Kuptasthien, Natha. (2007). “Multi-disciplinary Problem-based Industrial Engineering
Project: A Case Study at A Thai Herbal Medicine Company.” The 5th ASEAN/Asian
Symposium on Educational Management and Leadership. [CD-ROM] Kuala Lumpur:
Universiti Utara Malaysia.
3. Kuptasthien, Natha. (2008). “Bridging the Gap: Building Industry-University Long-Term
Cooperation Through CO-OP Program and Project Course”. The 26th Conference of ASEAN
Federation of Engineering Organizations: Interdisciplinary and Transboundary
Engineering Opportunities in ASEAN (CAFEO26), 26-29 November 2008, Bangkok. [CDROM]
4. Kuptasthien, Natha. (2008). “Product Quality Inspection Improvement by Attribute
Acceptance Sampling Plan and Its Computer Program Application”. 2009 International
Conference on Technology Innovation and Industrial Management (TIIM2008), 18-19 June
2009, Bangkok, Thailand. [CD-ROM] S15-18 – S15-28.
5. Kuptasthien, Natha. (2009). “Attitudes”, Number 1 Industrial Engineer’s Qualification
Requirement for Thai Major Industries”. ICBIR 2010 Conference Proceedings,
International Conference of Business and Industrial Research 2010, 17-18 March 2010,
Bangkok, Thailand, pp. 197-200.
6. Kuptasthien, Natha and Pitimon, Itarun. (2010). “An Interactive E-tutor System for Industrial
Engineering Courses”. Proceeding of the 9th International and National Conference of
Engineering Education (INCEE9). 4-6 May 2010, Phuket, Thailand, pp. 26-29.
7. Kuptasthien, Natha and Boonsompong, Terapong. (2011). “Reduction of Tombstone
Capacitor Problem by Six Sigma Technique: A Case Study of Printed Circuit Cable
Assembly Line”. Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Quality and
Reliability (ICQR2011). 14-17 September 2011, Bangkok, Thailand, pp. 546-550.
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2. ประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
1. ณฐา คุปตัษเฐียร. (2550). “การออกแบบหลักสูตรและทิศทางการเรียนการสอนดานวิศวกรรม
สําหรับป พ.ศ. 2550-2559.” หนังสือรวมบทความการสัมมนาทางวิชาการ วิศวศึกษาครั้งที่ 5:
ศาสตรและศิลปแหงการถายทอดองคความรูทางวิศวกรรม, 3-5 พฤษภาคม 2550 พัทยา จังหวัด
ชลบุรี หนา 53-56
2. ณฐา คุปตัษเฐียร (2551) “การสรางความรวมมือภาคอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยระยะยาว
โดยสหกิจศึกษาและวิชาโครงการ” หนังสือรวมบทความการสัมมนาทางวิชาการ วิศวศึกษา
ครั้งที่ 6: บูรณาการและการพัฒนาคุณภาพแหงการถายทอดองคความรูทางวิศวกรรม 8-10
พฤษภาคม 2551 จังหวัด เพชรบุรี หนา 253 - 259.
3. ณฐา คุปตัษเฐียร และ ไพฑูรย พูลสุขโข (2552) “การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการตาม
คุณสมบัติพึงประสงคของอุตสาหกรรมไทย” หนังสือรวมบทความการสัมมนาทางวิชาการ
วิศวศึกษาครั้งที่ 7: การพัฒนาการถายทอดองคความรูทางวิศวกรรมสูสากล 14-16 พฤษภาคม
2552 จังหวัดระยอง. หนา 107-110.
4. ไพฑูรย พูลสุขโข และ ณฐา คุปตัษเฐียร (2552) “คุณสมบัติของวิศวกรอุตสาหการที่
ภาคอุตสาหกรรมตองการและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรสําหรับ ปพ.ศ. 2552 – 2556” หนังสือ
รวมบทความการสัมมนาทางวิชาการ วิศวศึกษาครั้งที่ 7: การพัฒนาการถายทอดองคความรูทาง
วิศวกรรมสูสากล 14-16 พฤษภาคม 2552 จังหวัดระยอง. หนา 112-116.
5. ณฐา คุปตัษเฐียร และ ไพฑูรย พูลสุขโข (2552) “ทัศนคติ และ เจตคติ คุณสมบัติพึงประสงค
อันดับ 1 ของวิศวกร” หนังสือรวมบทความการประชุมสัมมนายุทธวิธีการสอนที่มุงเนนความรู
คูคุณธรรมและการสอดแทรกจริยธรรมในการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีและสาขาอื่นๆ26 กันยายน 2551 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ หนา
30 - 37.
6. โอภาส ทองมีเพชร และ ณฐา คุปตัษเฐียร (2551) “โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับแผนการสุม
ตัวอยางเดี่ยวเพื่อหาคาใชจายของการตรวจสอบ” หนังสือรวบรวมการประชุมวิชาการการ
นําเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 สํานักบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 28 สิงหาคม 2551 หนา 16 – 24.
7. เสาวลักษณ อนันตะ และ ณฐา คุปตัษเฐียร. (2551). “การพยากรณยอดขายเพื่อวางแผนการ
สั่งซื้อ : กรณีศกึ ษาบริษัทคาสงของเด็กเลนตัวอยาง” หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2551 (IE Network Conference 2008) 20-22 ตุลาคม
2551 จังหวัดสงขลา หนา 151 – 156.
8. อรจิตร ประดา และ ณฐา คุปตัษเฐียร. (2551). “การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบใน
การผลิตชุดกันไฟและการวางแผนควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ กรณีศกึ ษา
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โรงงานตัวอยาง” หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ประจําป 2551 (IE Network Conference 2008) 20-22 ตุลาคม 2551 จังหวัดสงขลา หนา 440446
9. จักรกฤษณ ภูพานเพชร และ ณฐา คุปตัษเฐียร. (2552) “การลดขอรองเรียนจากลูกคาและ
คาใชจายคุณภาพดวยเครื่องมือคุณภาพยุคใหม” หนังสือรวบรวมบทความการประชุมวิชาการ
และแสดงผลงานทางวิชาการ พระจอมเกลาลาดกระบังประจําป 2552 หนา 163-171.
10. ชัยมงคล ศรีจันทรา และ ณฐา คุปตัษเฐียร. (2552) “การพัฒนาโมดูลซอมบํารุงรักษาตามสภาพ
ดวยเทคนิค FMECA และการประยุกตใชในรถไฟฟาตัวอยาง” หนังสือการประชุมวิชาการ
Proceedings “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 4 หนา 812-824
11. ชีวิน จันทรสุนทร และ ณฐา คุปตัษเฐียร (2552) “การศึกษาปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอคุณภาพของ
ภาพพิมพ กรณีศึกษาการทดสอบขั้นสุดทายของการผลิตเครื่องพิมพอิงคเจ็ท” วารสาร
วิศวกรรมศาสตร ราชมงคลธัญบุรี ปที่ 6 ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2551 หนา 49 –
57.
12. ณฐา คุปตัษเฐียร และ ชายเสนาหาญ (2553) “การประยุกต ซิกซ ซิกมา เพื่อลดของเสียจากการ
เสียดสีเกิดความสั่นสะเทือนในกระบวนการประกอบสปนเดิลมอเตอร กรณีศึกษา: บริษัท นิ
เด็ค อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด สาขารังสิต” หนังสือรวบรวมบทความการประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมศาสตรครั้งที่ 8 22 – 23 เมษายน 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หนา 628 – 633.
13. วิชาญ ทองไพรวรรณ และ ณฐา คุปตัษเฐียร (2553) “การประยุกตใชเทคนิค FMEA ในการ
ปรับปรุงกระบวนการออกแบบและพัฒนาแมพิมพขนึ้ รูปแกวทีใ่ ชบนโตะอาหาร” หนังสือ
รวบรวมบทความการประชุมวิชาการดานการพัฒนาการดําเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 7 พฤษภาคม
2553 หนา 42 – 46.
14. ไพฑูรย พูลสุขโข และ ณฐา คุปตัษเฐียร (2553) “คุณสมบัติพึงประสงคของวิศวกรอุตสาหการ
เชิงเปรียบเทียบตามกลุมอุตสาหกรรมหลัก” หนังสือรวบรวมบทความการประชุมวิชาการวิศว
ศึกษา ครั้งที่ 8 (NCEEd-8), 6-8 พฤษภาคม 2553 โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม
15. ยอดนภา เกษเมือง, ณฐา คุปตัษเฐียร,อิฐอารัญ ปติมล, มาโนช เกิดมณี และอนุวัตร ตันติพิพัฒ
นา (2553) “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บไซดเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา” หนังสือรวบรวมบทความการประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8 (NCEEd-8), 68 พฤษภาคม 2553 โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม
16. ไพฑูรย พูลสุขโข, วรญา วัฒนจิตสิริ และ ณฐา คุปตัษเฐียร (2554) การศึกษาปจจัยทีม่ ีผลตอ
การเรียนจบตามแผนการศึกษาสําหรับปการศึกษา 2552 หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสา
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หการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หนังสือรวบรวม
บทความการประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 9 (INCEE9), 4-6 พฤษภาคม 2554
17. จตุพร สีลาน และ ณฐา คุปตัษเฐียร (2554) การศึกษาเทียบเคียงศักยภาพในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองระหวางนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสายสามัญ กับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสาย
อาชีพ หนังสือรวบรวมบทความการประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 9 (INCEE9), 4-6
พฤษภาคม 2554
3. หนังสือ
ณฐา คุปตัษเฐียร. 2549. การวางแผนและควบคุมการผลิต พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ
:หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ

2) ดร. ระพี กาญจนะ
1. ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
1. Kanchana, R, Triwanapong, S. Kris Law, and Phusavat, K, “A survey of supplier-customer
collaboration and management in the Thai Automotive industry”, TIIM’ 2010, Pattaya, 16-18
June 2010.
2. Poowadin P, Phanritdum, P, and Kanchana R. “Assessing cost of quality in a plastic
injection molding company: a case study, TIIM’ 2010, Pattaya, 16-18 June 2010.
3. Kanchana, R, Kris Law, and Phusavat, K, “THE RELATIONSHIPS AMONG AND
SUPPLY CHAIN PARTNERS AFFECTING INTERNAL OPERATION: PERSPECTIVES
FROM THE HIGH-TECH ELECTRONIC MANUFACTURERS IN THAILAND”, TIIM’
2009, Bangkok, 17-19 June 2009.
4. Phusavat, K and Kanchana, R, “Competitive Priorities: Perspectives from Service
Providers” MIC’07 Management International Conferences, Managing Global Transitions:
Globalization – Localization – Regionalization, 8th International Conference of the Faculty of
Management Koper, University of Primorska Congress Centre Bernardin, Portorož,
Slovenia, 20-24 November 2007 ( Received the best paper award)
5. Kanchana, R , “Supplier Selection Criteria: Thai Manufacturing Industry’ Points of View”,
MIC’06 Management International Conferences, Advancing Business and Management in
Knowledge-based Society, 7th International Conference of the Faculty of Management Koper,
University of Primorska Congress Centre Bernardin, Portorož, Slovenia, 23 -25 November
2006
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2. ประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
1. ระพี กาญจนะ และสุรัตน ตรัยวนพงศ การจําแนกประเภทของความเสี่ยงในหวงโซอุปทานของ
อุตสาหกรรมยานยนต การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแหงชาติ 2010, วิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.), กรุงเทพ, หนา 437-442, 16-17 ธันวาคม
2553.
2. ศรีไร จารุภิญโญ สุรัตน ตรัยวนพงศ และ ระพี กาญจนะ ผลกระทบของการประยุกตใช
เครื่องมือคุณภาพตอประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแหงชาติ 2010, วิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.), กรุงเทพ, หนา 368-375, 16-17 ธันวาคม 2553.
3. วารสารระดับนานาชาติ (International Journal Publishing)
1. Kanchana R, Law, K.M.Y., Comepa, N., Malithong, P. and Phusavat, K (xxxx),
“Interrelationships among knowledge management, organizational learning and innovation”,
International Journal Innovation and Learning, (accepted for publishing).
2. Phusavat, K., Kess, P., Law, K.M.Y., and Kanchana R. (2010) “Sustaining effective business
value chain: future challenges” Industrial Management & Data Systems, Vol. 110, No. 8. p.
1176-1191.
3. Kess, P., Law, K.M.Y., Kanchana, R. and Phusavat, K (2010) “Critical factors for an
effective business value chain”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 110, No. 1. p.
63-77.
4. Law, K.M.Y., Helo, P., Kanchana, R. and Phusavat, K (2009) “Managing supply chains:
lessons learned and future challenges”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 109,
No. 8. p. 1137-1152.
5. Phusavat, K, Kanchana, R. and Lin, B. (2009) “Information requirements for managerial
decisions in manufacturing”, Business Process Management, Vol. 15, No. 2. p. 267-285.
6. Phusavat, K, Jaiwong, P , Sujitwanich, S and Kanchana, R (2009) “When to measure
productivity: lessons from manufacturing and supplier-selection strategies” Industrial
Management & Data Systems, Vol. 109, No. 3. p. 425-442.
7. Phusavat, K and Kanchana, R, (2008) “Supplier management: perspectives from large
manufacturers in Thailand” International Journal of Management and Enterprise, Vol. 5, No.
2. p. 205 – 224.

64

8. Phusavat, K and Kanchana, R, (2008) “Competitive priorities of manufacturing firms in
Thailand” Industrial Management & Data Systems, Vol. 107, No. 7. p. 979-996.
9. Phusavat, K and Kanchana, R, (2008) “Competitive priorities for service providers:
perspectives from Thailand” Industrial Management & Data Systems, Vol. 108, No. 1. p. 5–21.
10. Phusavat, K and Kanchana, R, (2008) “Future competitiveness: viewpoints from
manufacturers and service providers” Industrial Management & Data Systems, Vol. 108, No.2.
p. 191-207.
11. Phusavat, K, Kanchana, R and Helo, P (2007) “Supplier management: past, present and
anticipated future perspectives”, International Journal of Management and Enterprise
Development, Vol. 4, No.5, 2007. p. 502-519.

3) ดร. สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล
1. ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
1. Anin Memon and S. Ithisoponakul, “A Study on Milling of Wood Plastic Composite from
PVC Foam Scrap and Wood Dust”, 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering
Symposium, Chiang Mai, Thailand, 19-22 Nov. 2009, p 344-347.
2. Anin Memon and Somsak Ithisoponakul, “Laminating PVC Films on Mulberry Papers”,
Pure and Applied Chemical Conference 2010, Ubon Ratchathani, Thailand, 21-23 Jan. 2010.
3. A. Memon, S. Ithisoponakul and S. Pramoonmak, “Investigation into the Usability of
Recycle Glass Bottle Making Color Glass Plate for Wall’s Decoration”, The 8th Eco-Energy
and Materials Science and Engineering Symposium, 21 August 2010.
2. ประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
1. กิตติพงษ กิมะพงศ อนินท มีมนต ประกอบ บุญยงค สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล และณัฐ แกวสกุล
“ความตานทานแรงดึงและตําแหนงการพังทลายของรอยตอชนอลูมิเนียมและเหล็กกลาโดยการ
เชื่อมดวยการเสียดทานแบบกวน” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรครั้งที่ 5 10-11 พฤษภาคม 2550 แผนซีดีรอม.
2. กิตติพงษ กิมะพงศ อนินท มีมนต ประกอบ บุญยงค สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล และณัฐ แกวสกุล
“การเชื่อมรอยตอเกยอลูมิเนียมผสมและเหล็กกลาดวยการเสียดทานแบบกวน: รายงานที่ 1
อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมตอกลสมบัติของรอยตอเกย” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร
หาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 5 10-11 พฤษภาคม 2550 แผนซีดีรอม.
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3. อนินท มีมนต, สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล, นิพนธ กิจชระภูมิ และศักดิ์ชัย จันทศรี, “เครื่องปดผนึก
ถวยพลาสติกดวยฟลมโพลีพรอพิลีนแบบอัตโนมัติ”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1 27-29 สิงหาคม 2551 หนา 255.
4. อนินท มีมนต, สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล, จันทรประภา พวงสุวรรณ, เอกชัย โถเหลือง และจิรศักดิ์
ปรีชาวีรกุล, การเคลือบลามิเนตสําหรับสิ่งพิมพระบบไมสัมผัสดวยกาวลา, การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํา 2552หัวขอ “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” 29-30 มกราคม 2552
มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน หนา 296-302.
5. อนินท มีมนต ศักดิ์ชัย จันทศรี สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล และจักรกฤษ ออนชื่นจิตร “การเคลือบ
กระดาษสาดวยฟลมลามิเนตเซลลูโลสโพรพิโอเนต” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 7 21-22พฤษภาคม 2552 แผนซีดรี อม.
6. อนินท มีมนต และสมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล, “เครื่องบรรจุภัณฑอาหารแบบถุงพอลิเอทธีลีนดวย
ระบบสุญญากาศ”, การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5, 28-29 กรกฏาคม 2552.
7. อนินท มีมนต, กิตติพงษ กิมะพงศ และสมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล, “การผลิตน้ําดื่มแบบถวย
พลาสติกพอลิพรอพิลีนขนาดบรรจุ 220 มิลลิลิตร”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 แผนซีดีรอม.

4) ผูชวยศาสตราจารย ไพบูลย แยมเผื่อน
1. ประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
1. ไพบูลย แยมเผื่อน. “การศึกษาความเหมาะสมการใชมาตรวัดน้ําของการประปานครหลวง”.
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544.
2. ไพบูลย แยมเผื่อน. “เศรษฐศาสตรวิศวกรรม” ซีเอ็ดเอ็นยูเคชั่น, กรุงเทพฯ. 2548.
3. ไพบูลย แยมเผื่อน “ การเพิม่ ผลผลิตในกระบวนการผลิตปุยอินทรีย ” การประชุมวิชาการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2552 : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2552. หนา 78.
4. ไพบูลย แยมเผื่อน “ การศึกษาเปรียบเทียบตนทุนการผลิตปุยอินทรียใ นขั้นตอนของการผสม
และขั้นตอนการกลับกองปุย ระหวางวิธีการใชรถแมคโคกับวิธีการใชเครื่องผลิตปุยอินทรีย
อัตโนมัติ” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553. หนา 6.

66

2. หนังสือ
1. ไพบูลย แยมเผื่อน “เศรษฐศาสตรวิศวกรรม” ซีเอ็ดยูเคชั่น
2. ไพบูลย แยมเผื่อน. เอกสารประกอบการสอน 04-420-306 การศึกษางาน. ภาควิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544.

5) ผูชวยศาสตราจารย ศรีไร จารุภิญโญ
1. ประชุมวิชาการในประเทศ (National Conference)
ศรีไร จารุภิญโญ สุรัตน ตรัยวนพงศ และ ระพี กาญจนะ ผลกระทบของการประยุกตใช
เครื่องมือคุณภาพตอประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแหงชาติ 2010, วิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.), กรุงเทพ, หนา 368-375, 16-17 ธันวาคม 2553.
2. หนังสือ
ศรีไร จารุภิญโญ “การวิจัยดําเนินงาน”
ศรีไร จารุภิญโญ “การควบคุมคุณภาพ”
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ภาคผนวก ค
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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