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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคุณภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
: 1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคุณภาพ
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering Program in Quality Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคุณภาพ)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering (Quality Engineering)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วศ.ม. (วิศวกรรมคุณภาพ)
(ภาษาอังกฤษ)
: M.Eng. (Quality Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยใช้เอกสารและตาราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5 / 2554
เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 146
เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) ตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาคุณภาพของสินค้าและบริการ
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(2) ตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ
(3) ตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการออกแบบคุณภาพในองค์กร
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา (ปีที่สาเร็จ)
1. รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530)
2. ดร.อุษณีษ์ คาพูล
D.Eng. (IME)
AIT (2546)
3. ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร
ปร.ด. (เทคโนโลยีวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องด้วยการแข่งขันทางด้านธุรกิจในระดับสากลได้เพิ่มมากขึ้น การวางแผน การแก้ปัญหา และการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและ
บริการจึงกลายเป็นกุญแจสาคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างความอยู่รอดของธุรกิจ ผนวกกับความซับซ้อนของระบบการผลิต
และบริการในยุคปัจจุบันที่มีมากขึ้น ดังนั้นการสร้างความเข้าใจ การพัฒนา การออกแบบ และการจัดการคุณภาพในระบบการผลิตหรือบริการ
ที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจาเป็นต่อการแข่งขันทางธุรกิจ ส่งผลให้อุตสาหกรรมทั้งภาคผลิตและบริการมีความต้องการบุคลากรที่
มีความชานาญเรื่องการพัฒนา การออกแบบ และการจัดการคุณภาพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากปัจจุบันทัศนคติของคนในสังคมและชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมืองและ
อุตสาหกรรมมากขึ้น คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ/ หรือการบริการที่ดีจึงถูกมองเป็นสิ่งที่ต้องมี ต้องเป็น ขาดไม่ได้ในทุกประเภทของธุรกิจ
ดังนั้นการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิศวกรรมคุณภาพจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้บุคลากรด้านคุณภาพมีความจาเป็นที่
จะต้องมีความคานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนาเสนอสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสังคมที่แวดล้อม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถทันต่อการพัฒนาคุณภาพของสินค้า
และบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างความอยู่รอดของธุรกิจ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิศวกรรม
คุณภาพและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน ประยุกต์ใช้หลักการต่างๆที่เหมะสม ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งมีคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ
12.1.1 ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคุณภาพ
(1) จานวนผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(2) จานวนนักศึกษาที่สาเร็จตามเวลา
(3) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโดยเฉลี่ย
(4) จานวนงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
12.1.2 กาหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้น ทุกๆ ระยะเวลา 2 ปี โดยกาหนดการประเมินครัง้ แรกปี 2556
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันวิจัย เพื่อการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์
เทคโนโลยี รวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่ น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือ
ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาบังคับ
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 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาโดยพิจารณาประเด็นหลักๆดังนี้
1.
ด้านการเรียนการสอน
2.
ด้านการวิจัย
3.
งบประมาณ
ทั้งนี้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของภาควิชา
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1

ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมคุณภาพ เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี
ทางด้านวิศวกรรมคุณภาพและการบริหารคุณภาพพร้อมทั้งพัฒนาความสามารถในการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทั้งแบบพื้นฐานและ
แบบประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคุณภาพ และพัฒนาความสามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาด้านคุณภาพในอุตสาหกรรม
ทั้งในภาคการผลิตและการบริการ
1.2 ความสาคัญ
กลยุทธ์หนึ่งที่สาคัญต่อการอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร คือ กลยุทธ์ด้านคุณภาพ นอกจากนี้ลูกค้าในยุคปัจจุบันคานึงถึงคุณภาพทั้ง
ในสินค้าและบริการมากขึ้น การจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อสร้างความพึงพอใจ หรือการลดความไม่พอใจของ
ลูกค้าลง ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบหรือพัฒนาคุณภาพ และเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพจึงมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้เชิงลึกทั้งทางด้านแนวคิด หลักการ ตลอดจนเทคนิคของการบริหารระบบคุณภาพ และการ
ออกแบบคุณภาพ
1.3.2 มุ่งเน้นในการประยุกต์ความรู้ที่ได้เพื่อใช้ในการทางานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุ กต์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคุณภาพและ
การบริหารคุณภาพ และสามารถประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาด้านคุณภาพทั้งในภาคการผลิตและการบริการ

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
คุณภาพ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่
สกอ. กาหนด

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน
- เนื้อหาของหลักสูตรต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
กับความต้องการของธุรกิจ และการ ต้องการของตลาดแรงงาน และความก้าวหน้า
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมคุณภาพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้านทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการทางานโดยเฉลี่ยใน
ระดับดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน – เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น. (ตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 (20 มกราคม 2557))
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ).........................................................................................
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ)
(ระบุ).............................................................................................................................
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(1) ความรู้และความเข้าใจในหลักการและแนวความคิดด้านคุณภาพ
(2) ทักษะทางวิศวกรรมการผลิตพื้นฐาน
(3) ความรู้ทางด้านสถิติในงานวิศวกรรม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ทางหลักสูตรได้จัดวิชาปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ทุกท่านต้องลงทะเบียนเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก 2
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนรวม
จานวนนักศึกษา
2554- 2558
2554
2555
2556
2557
2558
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
25
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
20
รวม
5
10
10
10
10
45
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
5
5
5
20
แผน ข
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนรวม
จานวนนักศึกษา
2554- 2558
2554
2555
2556
2557
2558
ชั้นปีที่ 1
15
15
15
15
15
75
ชั้นปีที่ 2
15
15
15
15
60
รวม
15
30
30
30
30
135
คาดว่าจะจบการศึกษา
15
15
15
15
60
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2.6

งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
1. ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน ( 3,000 บาท/หน่วยกิต)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษา

ภาคการศึกษา
15,000 บาท
30,000 บาท

ปีการศึกษา
30,000 บาท
60,000 บาท
180,000 บาท/คน

ปีงบประมาณ

รายละเอียดรายรับ

2554

2555

2556

2557

2558

ค่าบารุงการศึกษา

600,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

ค่าลงทะเบียน

1,440,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

รวมรายรับ

2,040,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2554

2555

ปีงบประมาณ
2556

2557

2558

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
211,230
443,583
465,762
489,050
513,503
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
504,000
1,056,000
1,056,000
1,056,000
1,056,000
3. ทุนการศึกษา
72,000
120,000
120,000
120,000
120,000
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
600,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
รวม (ก)
1,387,230
2,819,583
2,841,762
2,865,050
2,889,503
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
100,000
105,000
110,250
115,763
121,551
รวม (ข)
100,000
105,000
110,250
115,763
121,551
รวม (ก) + (ข)
1,487,230
2,924,583
2,952,012
2,980,813
3,011,054
จานวนนักศึกษา *
20
40
40
40
40
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
74,362
73,115
73,800
74,520
75,276
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 74,214 บาทต่อปี
ทั้งนี้อัตราค่าเล่าเรียนให้ขนึ้ อยู่กบั ประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................................
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก จ.)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
นักศึกษาทีผ่ ่านการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคุณภาพมหาบัณฑิต ควรทีจ่ ะมีพื้น
ความรู้ในวิชาต่างๆ ดังนี้
3.1.1 Introduction to Statistical Quality Control
3.1.2 Probability and Statistics for Engineers
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ก. หมวดวิชาพื้นฐาน
12 หน่วยกิต
ข. หมวดเทคนิคทางสถิติ
3
หน่วยกิต
ค. หมวดระบบบริหารงานคุณภาพ
6
หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
จ. หมวดวิชาสัมมนา
1
หน่วยกิต
ฉ. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
ก. หมวดวิชาพื้นฐาน
12 หน่วยกิต
ข. หมวดเทคนิคทางสถิติ
3
หน่วยกิต
ค. หมวดระบบบริหารงานคุณภาพ
12 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
จ. หมวดวิชาสัมมนา
1
หน่วยกิต
ฉ. การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร
มีความหมายดังต่อไปนี้
QUE
หมายถึง วิชาในสาขาวิศวกรรมคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
PRE
หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
LNG
หมายถึง วิชาภาษาอังกฤษ
รหัสตัวเลข
มีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย
เลข 1-4
หมายถึง
วิชาในระดับปริญญาตรี
เลข 5
หมายถึง
วิชาระดับระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้
เลข 6 ขึ้นไป หมายถึง
วิชาระดับระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึง
วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0
หมายถึง
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
เลข 1
หมายถึง
กลุ่มวิชาเทคนิคทางสถิติ
เลข 2
หมายถึง
กลุ่มวิชาระบบบริหารงานคุณภาพ
เลข 3
หมายถึง
กลุ่มวิชาระบบวิศวกรรม
เลข 4
หมายถึง
กลุ่มการตัดสินใจ
เลข 9
หมายถึง
กลุ่มวิชาฝึกงาน
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รหัสตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชาในกลุ่มต่าง ๆ
- รายวิชา
หมวดภาษาอังกฤษ ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับ
3(2-2-9)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั ระดับคะแนน
การทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
9
หน่วยกิต
รายวิชาที่ประเมินผลเป็นระบบ S/U ซึ่งการลงทะเบียนเรียนทั้ง 3 รายวิชานั้นไม่สามารถนาหน่วยกิตที่ได้มานับรวมกับหน่วย
กิตที่นักศึกษาต้องได้รับในหลักสูตร
QUE 501
สถิติสาหรับงานวิศวกรรมขั้นพืน้ ฐาน
3(3-0-9)
(Fundamental Engineering Statistics)
QUE 502
กระบวนการผลิตขัน้ พื้นฐาน
3(3-0-9)
(Fundamental Manufacturing Processes)
QUE 503
แนวความคิดคุณภาพขั้นพื้นฐาน
3(3-0-9)
(Fundamental Quality Concept)
หมวดวิชาพื้นฐาน
12 หน่วยกิต
PRE 747
ระเบียบวิธีการวิจัย
3(3-0-9)
(Research Methodology)
QUE 504
สถิติทางวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Engineering Statistics)
QUE 505
วิศวกรรมคุณภาพเบื้องต้น
3(3-0-9)
(Introduction to Quality Engineering)
QUE 510
เมทริกซ์ และเวกเตอร์สาหรับงานวิศวกรรมคุณภาพ
3(3-0-9)
(Matrices and Vector for Quality Engineering)
หมวดวิชาเทคนิคทางสถิติ
3
หน่วยกิต
QUE 511
การวิเคราะห์การถดถอยประยุกต์
3(3-0-9)
(Applied Regression Analysis)
QUE 512
อนุกรมเวลาเบื้องต้น
3(3-0-9)
(Introduction to Time Series)
QUE 513
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณประยุกต์
3(3-0-9)
(Applied Multivariate Analysis)
QUE 514
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
3(3-0-9)
(Design and Analysis of Experiment)
QUE 611
วิธีการพื้นผิวตอบสนอง
3(3-0-9)
(Response Surface Methodology)
QUE 612
วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
3(3-0-9)
(Reliability Engineering)
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QUE 619

หัวข้อพิเศษ 1
(Special Topic I)
หมวดระบบบริหารงานคุณภาพ
6 และ 12
PRE 675
การบริหารคุณภาพโดยรวม
(Total Quality Management)
PRE 679
การประกันคุณภาพขั้นสูง
(Advanced Quality Assurance)
QUE 521
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและวิศวกรรม
(Statistical and Engineering Process Control)
QUE 522
การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Process Improvement)
QUE 621
การปรับปรุงคุณภาพขั้นสูง
(Advanced Methods for Quality Improvement)
QUE 622
การวางแผนคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
(Quality Planning for New Products and Services)
QUE 623
การบริหารคุณภาพเชิงกลยุทธ์
(Strategic Quality Management)
QUE 624
การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเชิงคุณภาพ
(Quality Product and Process Design)
QUE 629
หัวข้อพิเศษ 2
(Special Topic II)
หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาเลือกมาหนึง่ หมวด และเลือกเรียนวิชาในหมวดนัน้ 6 หน่วยกิต
หมวดระบบวิศวกรรม
PRE 664
การออกแบบและการวิเคราะห์ระบบการผลิต
(Design and Analysis of Manufacturing Systems)
PRE 674
การหาค่าเหมาะสมและการวิเคราะห์ระบบการผลิต
(Systems Optimization and Analysis for Manufacturing)
QUE 531
การวางแผนจัดวางสิ่งอานวยความสะดวก
(Facility Planning)
QUE 532
กระบวนการสโทแคสติกเบื้องต้น
(Introduction to Stochastic Processes)
QUE 631
ทฤษฎีแถวคอย และการสร้างตัวแบบสโทแคสติก
(Queuing Theory and Stochastic Modeling)
QUE 632
การวิเคราะห์และการจาลองแบบปัญหา
(Simulation Modeling and Analysis)
QUE 633
การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
(Logistics and Supply Chain Management)
QUE 639
หัวข้อพิเศษ 3
(Special Topic III)

3(3-0-9)
หน่วยกิต
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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หมวดการตัดสินใจ
QUE 641
การวิเคราะห์การลงทุน
(Analysis of Investments)
QUE 642
การตัดสินใจเบื้องต้น
(Introduction to Decision Analysis)
QUE 643
การประเมินระบบ
(Systems Evaluation)
QUE 649
หัวข้อพิเศษ 4
(Special Topic IV)
หมวดวิชาสัมมนา
QUE 691
สัมมนา
(Seminar)
วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ
QUE 692
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
QUE 693
โครงงานวิจัยอุตสาหกรรม
(Industrial Research Project)
3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
QUE 501
สถิติสาหรับงานวิศวกรรมขั้นพืน้ ฐาน
(Fundamental Engineering Statistics)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
QUE 502
กระบวนการผลิตขัน้ พื้นฐาน
(Fundamental Manufacturing Processes)
QUE 503
แนวความคิดคุณภาพขั้นพื้นฐาน
(Fundamental Quality Concept)
QUE 504
สถิติทางวิศวกรรมขั้นสูง
(Advanced Engineering Statistics)
QUE 510
เมทริกซ์ และเวกเตอร์สาหรับงานวิศวกรรมคุณภาพ
(Matrices and Vector for Quality Engineering)
รวม

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

1(1-0-3)

12 หน่วยกิต
6

หน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-9)
3(3-0-9)
6(6-0-18)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 24

10
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
QUE 505
วิศวกรรมคุณภาพเบื้องต้น
(Introduction to Quality Engineering)
PRE 747
ระเบียบวิธีการวิจัย
(Research Methodology)
XXX xxx วิชาหมวดระบบบริหารงานคุณภาพ 1
(Quality Management System Elective I)
QUE 691
วิชาสัมมนา
(Seminar)
QUE 692
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx วิชาหมวดเทคนิคทางสถิติ
(Elective)
XXX xxx วิชาหมวดระบบบริหารงานคุณภาพ 2
(Quality Management System Elective II)
XXX xxx วิชาเลือก 1
(Elective I)
QUE 692
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx วิชาเลือก 2
(Elective II)
QUE 692
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
1(1-0-3)
3(0-6-12)
13(10-6-42)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 58
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(0-6-12)
12(9-6-39)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
3(3-0-9)
6(0-12-24)

รวม
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
QUE 501
สถิติสาหรับงานวิศวกรรมขั้นพืน้ ฐาน
(Fundamental Engineering Statistics)

9(3-12-33)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48

ไม่นับหน่วยกิต

11
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
QUE 502
กระบวนการผลิตขัน้ พื้นฐาน
(Fundamental Manufacturing Processes)
QUE 503
แนวความคิดคุณภาพขั้นพื้นฐาน
(Fundamental Quality Concept)
QUE 504
สถิติทางวิศวกรรมขั้นสูง
(Advanced Engineering Statistics)
QUE 510
เมทริกซ์ และเวกเตอร์สาหรับงานวิศวกรรมคุณภาพ
(Matrices and Vector for Quality Engineering)
รวม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
QUE 505
วิศวกรรมคุณภาพเบื้องต้น
(Introduction to Quality Engineering)
PRE 747
ระเบียบวิธีการวิจัย
(Research Methodology)
XXX xxx วิชาหมวดระบบบริหารงานคุณภาพ 1
(Quality Management System Elective I)
XXX xxx วิชาหมวดระบบบริหารงานคุณภาพ 2
(Quality Management System Elective II)
QUE 691
วิชาสัมมนา
(Seminar)
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx วิชาเลือกหมวดเทคนิคทางสถิติ
(Elective)
XXX xxx วิชาหมวดระบบบริหารงานคุณภาพ 3
(Quality Management System Elective III)
XXX xxx วิชาเลือก 1
(Elective I)
QUE 693
โครงงานวิจัยอุตสาหกรรม
(Industrial Research Project)
รวม

ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-9)
3(3-0-9)
6(6-0-18)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 24
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
1(1-0-3)
13(13-0-39)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 52
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(0-6-12)
12(9-6-39)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54

12
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx วิชาเลือกหมวดระบบบริหารงานคุณภาพ 4
(Quality Management System Elective IV)
XXX xxx วิชาเลือก 2
(Elective II)
QUE 693
โครงงานวิจัยอุตสาหกรรม
(Industrial Research Project)
รวม

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(0-6-12)
9(6-6-30)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1

รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

2
3
4
5

ผศ.พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล
ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร
ดร.อุษณีษ์ คาพูล
อ.วาสนา เสียงดัง
3.2.2 อาจารย์ประจา

ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1

ผศ.ดร.ไชยา ดาคา

2

ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

3

ผศ.เจริญ สุนทราวาณิชย์

4

อ.สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ

5

ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท์

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng. (IME), (AIT)
ปร.ด. (เทคโนโลยีวัสดุ), มจธ.
D.Eng. (IME), (AIT)
M.Sc. (MSE), (VPI)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Material Engineering),
University of Nottingham
Ph.D. (Industrial Egineering),
University of Washington
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอม
เกล้าธนบุรี
Ph.D. (Industrial Engineering),
Sirindhorn International Institute of
Technology, Thammasat University

2553

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555
2556

2557

24

26

26

26

26

20
9
9
18

22
10
18
22

22
10
20
22

22
10
20
22

22
10
20
22

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2553

2554

2555

2556

2557

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

8

8

8

8

8
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่
1

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
ผศ.เปี่ยมศรี สุวรรณกูฏ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554

2555

2556

2557

2558

วท.ม. (คณิตศาสตร์) ,
6
6
6
6
6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ดร.สรินทิพย์ สถิตย์เสถียร
Ph.D. (IE) , U of Washington
6
6
6
6
6
3 อ.ปรีชา ลีลานุกรม
M.Eng. (EE), Oregon State University
6
6
6
6
6
วท.ม.(สถิติประยุกต์) นิด้า
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
นักศึกษาต้องเลือกทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หรือโครงงานวิจัยในอุตสาหกรรม 6 หน่วยกิต
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการศึกษาและวิจัย ในห้องปฏิบัติการหรือในอุตสาหกรรมภายใต้การดูแลจากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญใน
หัวข้อที่เกีย่ วข้อง และได้รับการอนุมัติโดยมีการเขียนและสอบวิทยานิพนธ์
โครงงานวิจัยอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติงานแก้ปัญหางานในอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลาหนึ่งปี พร้อมกับเขียนรายงานการค้นคว้าอิสระ
และสอบการค้นคว้าอิสระ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับบุคลากรในอุตสาหกรรม สามารถแก้ปัญหาด้านคุณภาพในอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญในการใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ปัญหา และพัฒนาทักษะการนาเสนอสิ่งที่ค้นคว้าวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
วิทยานิพนธ์สามารถเริ่มได้เมื่อนักศึกษามีความพร้อม แต่ไม่ควรช้ากว่าภาคการศึกษาที่ 2 ในปีการศึกษาแรก และโครงงานวิจัย
อุตสาหกรรมทาการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หรือ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.) พร้อมมีรายละเอียด
เพิ่มเติมดังนี้คือ
1.
นักศึกษาแผน ก 2 ต้องผ่านการทาวิจัยที่ก่อประโยชน์ในเชิงวิชาการไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต พร้อมต้องนาผลงานวิจัยออกเผยแพร่ใน
วารสารระดับประเทศ ภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ
2.
นักศึกษาแผน ข ต้องผ่านการทาวิจัยในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต พร้อมต้องนาผลงานออกเผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการระดับประเทศ และต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ได้ระดับคะแนนดีขึ้นไป
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของ
นักศึกษาหลักสูตรนี้
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1)

2)
3)

4)
5)

6)

คุณลักษณะพิเศษ
มีคุณธรรม จริยธรรม และทาหน้าที่เป็นพลเมืองดีรับผิดชอบ
ต่อตนเองวิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
มีความรู้ในแก้ปัญหาด้านคุณภาพทั้งในอุตสาหกรรมผลิตและ
บริการ โดยสามารถประยุกต์ทฤษฎีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้
สูงขึ้นไป
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อนื่
มีทักษะในด้านการทางานเป็นหมูค่ ณะสามารถบริหารจัดการ
การทางานได้อย่างเหมาะสมและเป็นผู้มที ัศนคติที่ดีในการ
ทางาน
มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย และ
ศัพท์ทางเทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใน
วิชาเรียน
แต่ละวิชามีการมอบหมายโครงงานย่อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ
เพื่อนักศึกษาด้มีโอกาสนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อจะ
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
การมอบหมายโครงงาน
การมอบหมายงานทีเ่ ป็นโครงงาน

- ต้องมีการนาเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในลักษณะปากเปล่า
- โครงงานย่อยในแต่ละรายวิชาต้องมีการนาเสนอ และตอบคาถามข้อ
สงสัยจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรู้สึกของผู้อื่น อย่างรอบรู้ เป็น
วิทยาศาสตร์ยุติธรรม และชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปัญหาตามหลักการและค่านิยมอันดีให้ข้อสรุปทีค่ านึงต่อ
ความรู้สึกของผู้อื่น
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อนื่
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการ
ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) ประเมินจากโครงงานในแต่ละรายวิชาถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ ภาวะความเป็นผู้นาผู้ตาม ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และการวิเคราะห์ผลกระทบจากความรู้ที่นาไปประยุกต์ใช้
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในระดับแนวหน้า
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(3)

มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบนั ที่มีต่อองค์
ความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับทีใ่ ช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา
รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
การมอบหมายโครงงานในแต่ละรายวิชา วิทยานิพนธ์ และโครงงานวิจัยอุตสาหกรรม
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การนาเสนอปากเปล่า
(3) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิศวกรรมศาสตร์ และพัฒนาแนวคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆโดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติการได้ด้วยตนเองโดย
การใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้
หรือแนวทางการปฏิบัตทิ ี่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กาหนดกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาจัดทารายงานกลุ่ม
(2) กาหนดโจทย์การบ้าน
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบ และกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษา
แก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
การติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์และโครงงานวิจัยอย่างใกล้ชิด โดยมีการนาเสนอความก้าวหน้าอย่างน้อยเดือนละ 1
ครั้งต่อคณะกรรมการหลักสูตร
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของ
กลุ่ม
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2.5

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม และหรือโครงงานวิจัยของนักศึกษาต้องประกอบด้วยการทางานที่
ต้องประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน การทาวิทยานิพนธ์หรือโครงงานวิจัยอุตสาหกรรมและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดย
การนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยอาจ
ให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน
การวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาผ่านการรายงานความก้าวหน้าในงานวิจัย
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ
ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (Remedial English Course for



   
Post Graduate Students) 2 (1-2-6)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


    
(Insessional English Course for Post
Graduate Students) 3 (2-2-9)
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม
(2) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมูค่ ณะสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่ รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
(3) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
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3.ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และมีสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการปรับใช้องค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นทีเ่ หมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผูร้ ่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามทีม่ อบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทัง้ ในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทนั สมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ ทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาวิศวกรรมคุณภาพ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา
1
QUE 501 สถิติสาหรับงานวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน
(Fundamental Engineering Statistics) 3(3-0-9)
QUE 502 กระบวนการผลิตขั้นพืน้ ฐาน
(Fundamental Manufacturing Processes) 3(3-0-9)
QUE 503 แนวความคิดคุณภาพขัน้ พื้นฐาน
(Fundamental Quality Concept) 3(3-0-9)
PRE 747 ระเบียบวิธีการวิจัย
(Research Methodology) 3(3-0-9)
QUE 504 สถิติทางวิศวกรรมขั้นสูง
(Advanced Engineering Statistics) 3(3-0-9)
QUE 505 วิศวกรรมคุณภาพเบื้องต้น
(Introduction to Quality Engineering) 3(3-0-9)
QUE 510 เมทริกซ์ และเวกเตอร์สาหรับงาน
วิศวกรรมคุณภาพ (Matrices and Vector for Quality
Engineering) 3(3-0-9)
QUE 511 การวิเคราะห์การถดถอยประยุกต์
(Applied Regression Analysis) 3(3-0-9)
QUE 512 อนุกรมเวลาเบื้องต้น
(Introduction to Time Series) 3(3-0-9)
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5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา
1
QUE 513 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณประยุกต์
(Applied Multivariate Analysis) 3(3-0-9)
QUE 514 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
(Design and Analysis of Experiments) 3(3-0-9)
QUE 611 วิธีการพื้นผิวตอบสนอง
(Response Surface Methodology) 3(3-0-9)
QUE 612 วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
(Reliability Engineering) 3(3-0-9)
QUE 619 หัวข้อพิเศษ 1
(Special Topic I) 3(3-0-9)
PRE 675 การบริหารคุณภาพโดยรวม
(Total Quality Management ) 3(3-0-9)
PRE 679 การประกันคุณภาพขั้นสูง
(Advanced Quality Assurance) 3(3-0-9)
QUE 521 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและวิศวกรรม
(Statistical and Engineering Process Control)
3(3-0-9)
QUE 522 การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Process Improvement) 3(3-0-9)
QUE 621 การปรับปรุงคุณภาพขั้นสูง
(Advanced Methods for Quality Improvement)
3(3-0-9)
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5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา
1
QUE 622 การวางแผนคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ (Quality Planning for New Products and
Services) 3(3-0-9)
QUE 623 การบริหารคุณภาพเชิงกลยุทธ์
(Strategic Quality Management) 3(3-0-9)
QUE 624 การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตเชิงคุณภาพ (Quality Product and Process
Design) 3(3-0-9)
QUE 629 หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topic II) 3(3-0-9)
PRE 664 การออกแบบและการวิเคราะห์ระบบการ
ผลิต (Design and Analysis of Manufacturing
Systems) 3(3-0-9)
PRE 674 การหาค่าเหมาะสมและการวิเคราะห์ระบบ
การผลิต (Systems Optimization and Analysis for
Manufacturing) 3(3-0-9)
QUE 531 การวางแผนจัดวางสิ่งอานวยความสะดวก
(Facility Planning) 3(3-0-9)
QUE 532 กระบวนการสโทแคสติกเบื้องต้น
(Introduction to Stochastic Processes) 3(3-0-9)
QUE 631 ทฤษฎีแถวคอย และการสร้างตัวแบบสโท
แคสติก (Queuing Theory and Stochastic Modeling)
3(3-0-9)
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5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา
1
QUE 632 การวิเคราะห์และการจาลองแบบปัญหา
(Simulation Modeling and Analysis) 3(3-0-9)
QUE 633 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
(Logistics and Supply Chain Management) 3(3-0-9)
QUE 639 หัวข้อพิเศษ 3
(Special Topic III) 3(3-0-9)
QUE 641 การวิเคราะห์การลงทุน
(Analysis of Investments) 3(3-0-9)
QUE 642 การตัดสินใจเบื้องต้น
(Introduction to Decision Analysis) 3(3-0-9)
QUE 643 การประเมินระบบ
(Systems Evaluation) 3(3-0-9)
QUE 649 หัวข้อพิเศษ 4
(Special Topic IV) 3(3-0-9)
QUE 691 สัมมนา
(Seminar) 1(1-0-3)
QUE 692 วิทยานิพนธ์
(Thesis) 12 หน่วยกิต
QUE 693 โครงงานวิจัยอุตสาหกรรม
(Industrial Research Project) 6 หน่วยกิต
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5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2











  








 

  








  

 

  










  

 

  








  



  

 

  










  



  

 

  








 



  



  

 

  








 



  



  

 

  








1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
วิชาการโดยคานึงความรู้สึกของผูอ้ ื่น อย่างรอบรู้ เป็น
วิทยาศาสตร์ยุติธรรม และชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนอง
ปัญหาตามหลักการและค่านิยมอันดีให้ข้อสรุปที่คานึงต่อ
ความรู้สึกของผู้อื่น
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและ
แก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผอู้ ื่นใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อนื่
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการ
ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์
ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู้
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของ
ระดับชาติและนานาชาติทอี่ าจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต

3.ทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริบท
ใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิศวกรรมศาสตร์และพัฒนาแนวคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2)สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูล
ไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆโดยการบูรณาการให้เข้ากับ
องค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ทที่ ้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์
ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะทีเ่ กี่ยวข้องในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบตั ิการได้ด้วยตนเองโดยการ
ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการ
วิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนว
ทางการปฏิบัติที่มีอยูเ่ ดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (1) สามารถ
แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทาง
วิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถ
ประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือ
กับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้
ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการ
นาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผ่านสิง่ ตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทัง้ วิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก จ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
- การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งมีการวัดระดับความรู้จากการสอบปลายภาคและกลาง
ภาค
- การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยมี
การประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจากการสอบความก้าวหน้าและการสอบป้องวิทยานิพนธ์หรือ
โครงงานในแต่ละครั้ง
- มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวการณ์ได้งานทาของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางาน
ทาความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2) การทวนสอบจากผู้ ประกอบการ เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจในมหาบัณฑิ ต ที่ สาเร็ จ การศึกษาและเข้ าท างานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถีงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของมหาบัณฑิตที่เข้า
ศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
4) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อ
นามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอน
แบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และ
ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกั บการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
เพื่อจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาให้ 1. จัดระบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เ รีย น ทาแบบสอบถามเพื่อประเมินทัศนคติทาง
ตรงกับความต้องการและความจาเป็นของ
เป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาวิ ช าและเทคนิ ค
ผู้เรียนและเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอย่างมี
ความคิ ด เห็ น อย่ า งอิ ส ระต่ อ ทุ ก รายวิ ชาที่ วิธีการสอนของอาจารย์ตลอดถึงการวัดผล
ระบบและส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นา
เปิดสอน
การเรียนให้ผู้เรียนแต่ละรายวิชาได้แสดง
ศักยภาพในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้สิ่งที่ 2. จั ด อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนที่ ทั น ต่ อ ความคิดเห็นโดยเสรี ผลจากแบบสอบถาม
ได้จากการเรียนภาคทฤษฎีในภาคปฏิบัติ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนได้ใช้ แ ล ะ ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ จ ะ น า เ ส น อ ต่ อ
ของแต่ละรายวิชาให้ตรงตามวัตถุประสงค์
อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อนาไป
อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ปรับ เปลี่ ยนตามความเหมาะสมและตรง
(Laboratory)
ตามความต้องการของนักศึกษาในแต่ละ
3. จัดหาแหล่ งข้อมูลทางวิชาการที่ทั นสมั ย ภาคการศึกษา
ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าประกอบการศึกษา
และเปิดโลกทัศน์ด้านความรู้เชิงวิชาการ
4. ปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนในหลักสูตรให้
ทันต่อความเจริญทางวิชาการ
5. กาหนดมาตรฐานในการวั ด ผลและการ
สาเร็จการศึกษาที่ชัดเจน
6. กาหนดขอบเขตของงานวิจัยให้เหมาะกับ
บุคลากร สภาพปัญหา และอุปกรณ์ที่มี
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดทาแผนงบประมาณประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
คอมพิวเตอร์
20
2
โต๊ะคอมพิวเตอร์
20
3
โปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง
2
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษามี ท รั พ ยากร 1. จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ เช่ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการ เครื่ อ งฉายภาพ อิ น เทอร์ เ น็ ต และอุ ป กรณ์ เกี่ย วกับ ทรัพ ยากรประกอบการเรี ยนการ
สอนที่ จ าเป็ น ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความ ต่างๆที่ทันต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ สอนและการวิจัย
ต้อ งการในการเรี ย นการสอนและ มีความจาเป็นในห้องเรียนและในการทาวิจัย
การวิจัย
2. จัดทาห้องพักชั่วคราวให้กับนักศึกษาที่มี
2. เปิ ด โอกาสให้ นั กศึ กษาได้ รั บ การ บรรยากาศที่ดี และมีสิ่งอานวยความสะดวก
ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ทาง ที่จาเป็นในห้องพัก
วิชาการซึ่งกันและกัน
3. จัดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อให้นักศึกษา
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาก้าวทันต่อ 1. ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษามี ก ารใช้ 1. มีการนาความรู้และทฤษฎีใหม่มา
ทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ
เครือข่ายสื่อสารทาง Internet เพื่อให้ได้ทราบ
ปรับรายละเอียดวิชาอย่างสม่าเสมอ
ถึงทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ
2. นักศึกษานาทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้
2. จัดหาหนังสือ วารสาร ตาราใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
กั บ รายวิ ช าในหลั ก สู ต รทุ ก ภาคการศึ ก ษา 3. จานวนครัง้ ในการจัดสัมมนาจานวน
รวบรวมไว้ เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์
ครั้งที่อาจารย์ประจาหลักสูตรไป
สามารถใช้ได้อย่างสะดวก
สัมมนาและประชุมวิชาการใน
3. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จาเป็น
ระดับชาติและนานาชาติ
ส าหรั บ การเรี ย นการสอนให้ ทั น ต่ อ ความ
ก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการของวงการการศึ ก ษา
ระดับสากล
4. ทุ ก ภาคการศึ ก ษาจะมี ก ารจั ด การสั ม มนา
ภายในภาควิชาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 4
ครั้ ง สาหรั บ นั กศึ กษาและคณาจารย์ ข อง
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา ทั้งนี้โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อเป็นวิทยากร
5. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ไปสัมมนา
และประชุ ม ทางวิ ช าการในระดั บ ชาติ แ ละ
ระดับนานาชาติ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความ
เห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทา
ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆมาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัตบิ ุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที่ทตี่ ้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าทางาน และ
ต้องผ่านการสอบแข่งขันทีป่ ระกอบไปด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์โดยข้อสอบให้ความสาคัญต่อความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่ง และทัศนคติต่องาน
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ทั้งด้านงานวิจัย และด้านอุตสาหกรรมในสาขาวิศวกรรมคุณภาพ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เชิงบูรณาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
เพิ่มขึ้น โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรือต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถทาได้ในรูปของการให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
เสนอผลงานทางวิชาการ การให้เงินสนับสนุนเพิ่มเมื่อบทความวิชาการได้รับตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติรวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และการทาวิจัย
4.2.2 ในกรณีที่อาจารย์ไม่ ถนัดในการเพิ่มพูนความรู้โดยผ่านการทาวิจัยได้ หน่วยงานสนับสนุนให้อาจารย์ สร้างความร่วมมือ กับ
ภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ เพื่อให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นกั ศึกษา
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. สร้างกระบวนการคิดแก้ปัญหา 1. กาหนดให้นักศึกษาเสนอโครงร่าง
1. ประเมินผลความก้าวหน้า
ในงานวิจัย
วิทยานิพนธ์/โครงการศึกษาวิจัยการ
และทักษะการแก้ไขปัญหาระหว่างทา
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
เรียนการสอนต่อคณะกรรมการประจา
วิทยานิพนธ์/โครงการการศึกษาวิจัยอย่าง
เชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีและ
สาขาวิศวกรรมคุณภาพเพื่อพิจารณา
น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยมี
ปฏิบตั ิในสาขาที่ทาวิจัยอย่าง
ร่วมกันและให้ขอ้ เสนอแนะ
คณะกรรมการที่มีองค์ประกอบเป็นไปตาม
ลึกซึ้ง
2. นักศึกษาจะได้รับการประเมิน
ข้อกาหนดของทบวง มหาวิทยาลัย
3. สามารถวางแผนและกาหนด
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/โครงการ
2. ประเมินผลโดยการสอบวิทยานิพนธ์และ
เป้าหมายงานวิจัยได้ด้วยตนเอง
การศึกษาวิจัย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
โครงงาน
โดยมีกรรมการวิทยานิพนธ์และ
วิจัย โดยมีคณะกรรมการ
กรรมการโครงการศึกษาวิจัยเป็น
ที่มีองค์ประกอบเป็นไป
ผู้ตรวจสอบ โดยนักศึกษาจะต้องเสนอ
ตามข้อกาหนด
ผลงานวิจัยและรับคาปรึกษา
3. การตีพิมพ์หรือนาเสนอผลงานวิจยั
วิทยานิพนธ์หรือโครงการการ
- จากวิทยานิพนธ์ แผน ก 2
ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดภาค
ต้องนาเสนอในวารสารวิชาการ
การศึกษา
ระดับประเทศหรือสูงกว่า
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เสนอ
- ผลงานวิจัยจากการค้นคว้าอิสระ แผน ข
ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ หรือโครงการ
ต้องนาเสนอในการการประชุมวิชาการ
การศึกษาวิจัยในการประชุมวิชาการ
ต่างๆ
ต่างๆ และเสนอบทความในวารสาร
- หลักสูตรต้องมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ทางวิชาการ
วารสารวิชาการไม่ต่ากว่า 2 เรื่องต่อปี และ
มีผลงานนาเสนอในการประชุมวิชาการไม่
ต่ากว่า 10 เรื่องต่อปี (เฉลี่ยใน 3 ปี)
4. นักศึกษาทีผ่ ่านแผนการเรียนแบบค้นคว้า
อิสระ แผน ข ต้องผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination)
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนและการวิจัยใน
หลักสูตรดัวยระดับเกณฑ์ดีถึงดีมาก
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคผนวก จ.)
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา 1. จัดหาหนังสือ วารสาร ตาราใหม่ๆ ที่
1. สารวจความต้องการทางเทคโนโลยีทั้ง
ก้าวทันต่อทฤษฎีและ
เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตรทุก
ของนักศึกษา อาจารย์ และ
เทคโนโลยีใหม่
ภาคการศึกษารวบรวมไว้ เพื่อให้
อุตสาหกรรม และประสิทธิภาพของ
2. เพื่อให้หลักสูตรทันกับ
นักศึกษาและคณาจารย์สามารถใช้ได้
การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเรียน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการ
อย่างสะดวก
การสอน และการศึกษาค้นคว้าทัง้ ของ
และตรงตามความต้องการของ 2. จัดการสัมมนาภายในภาควิชาอย่าง
อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา
ตลาดแรงงานทีเ่ กี่ยวข้อง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง สาหรับ 2. สารวจจานวนครั้งที่อาจารย์ประจาวิชา
นักศึกษาและคณาจารย์ของภาควิชา
แต่ละท่านเข้าร่วมการสัมมนาและ
วิศวกรรมอุตสาหการ จากหน่วยงาน
ประชุมทางวิชาการในระดับชาติและ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้
ระดับนานาชาติในแต่ละภาคการศึกษา
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา ทั้งนี้โดยมี
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 2 ภาคการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อเป็น
3. ตรวจสอบว่ามีการจัดสัมมนาทาง
วิทยากร
วิชาการภายในภาควิชา และจานวน
3. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วม
การจัดสัมมนาตรงตามเป้าหมายที่วาง
สัมมนาและประชุมทางวิชาการใน
ไว้ พร้อมทาการสารวจผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
หรือความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนา
4. ทุก 5 ปีการศึกษา จะมีการประเมิน
และสารวจความต้องการหัวข้อในการ
หลักสูตรร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาที่
สัมมนาครั้งต่อไป
จบการศึกษาแล้ว นักศึกษาปัจจุบนั
4. คณะกรรมการวิชาการประจาภาควิชา
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของ
จะทาการประเมินหลักสูตรอย่าง
ภาควิชา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมกัน
เพื่อให้ทันกับแนวคิดและเทคโนโลยีที่
ประเมินเนื้อหาและวิธีการเรียนการ
เปลี่ยนแปลงไป
สอน และการวัดผลเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรให้ดียงิ่ ขึ้น ทั้งใน
ด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดตี ่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์
การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

2558

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อ ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่ อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร











2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)











3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

2558

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง 




สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน60 วัน





หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน





มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
7. มี การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ การสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่




แล้ว
8. อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ ามี ) ทุ กคน ได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ แนะน าด้ านการจั ด การ





เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง น้อย





ปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ





และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร


เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0


12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5



จากคะแนนเต็ม 5.0
13. บัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปีหลังจากสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80


14. บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ก.พ. กาหนด

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. การประชุมในกลุ่มของคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชา
2. ประเมินผลจากการเรียนรู้ของนักศึกษาในทุกรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย
วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาซึ่งรวมถึงการประเมินผล และ
การทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา /อุปสรรคและข้อเสนอแนะและจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรใน
ภาพรวมประจาปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์โดยการกาหนดตัว
บ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการดาเนินงานขั้นต่าทั่วไป ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษา ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่รวมทั้งให้นาผลการวิเคราะห์
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดาเนินการของหลักสูตรต่อไป
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึก ษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise the students’
confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the students
are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported by self-directed learning to allow the students to
improve their language and skills autonomously.
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-9)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา or Pass grade from placement
procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม
โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง
จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการ
สื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programmes in Engineering,
Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real
language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. It is project-focussed and simulates the
stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a final draft. The course will equip students with language
learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasise language use not usage, real communication not classroom
practice.
QUE 501 สถิติสาหรับงานวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-9)
(Fundamental Engineering Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของสถิติ กระบวนการตัดสินใจทางสถิติ วิธีการเก็บสิ่งตัวอย่าง สถิติเชิงพรรณนา โดยเน้น 7 QC tools และการนาไป
ประยุกต์ใช้พร้อมการตีความ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม และการตีความตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของสิ่งตัวอย่างและความหมาย
Definition of Statistics, Statistical decision making procedure, sampling techniques. Descriptive statistics: 7 QC tools and their
applications and interpretations. Probability, random variables, and their interpretations. Sampling distribution and their interpretations.
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QUE 502

กระบวนการผลิตขั้นพืน้ ฐาน
3 (3-0-9)
(Fundamental Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการสาคัญในกระบวนการผลิต และการนาหลักการไปประยุกต์ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และ
วัสดุผสม โดยเน้นเชิงกายภาพและเชิงปริมาณ การเลือกกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ และการบ่งชี้กระบวนการด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทาการผลิตอยู่
Fundamental principles associated with production processes and their applications to manufacture products from metals,
polymers, ceramics, and composites. Emphasis on the physical and quantitative aspects of processing, the selection of processes to create
products, and the identification of processes used to manufacture existing products.
QUE 503 แนวความคิดคุณภาพขัน้ พื้นฐาน
3 (3-0-9)
(Fundamental Quality Concept)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณภาพและวิวัฒนาการของคุณภาพ ความหมายของคุณภาพ แนวความคิดเกี่ยวกับลูกค้า บทบาทของคุณภาพในการประกัน
คุณภาพ การบริหารคุณภาพ และวิศวกรรมคุณภาพ
Quality concept and its evolution. Definition of quality. Customer concepts. Roles of quality in quality assurance, quality
management, and quality engineering.
QUE 504 สถิติทางวิศวกรรมขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Engineering Statistics)
วิชาบังคับก่อน : QUE 501
การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบของความไม่แน่นอน ได้แก่ ตัวแปรสุ่ม การแปลง และกระบวนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงสุ่มอย่างง่าย
และกฎแห่งความน่าจะเป็น การประเมินความไม่แน่นอนและการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ เทคนิคทางสถิติเชิงอนุมาน ; การทดสอบความมี
นัยสาคัญแบบที แบบซี การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย
Modeling and analysis of uncertainty: random variables, transformation, simple random processes and their probability laws.
Probability assessment and decision analysis. Joint Proability Distribution. Introduction to Multivariate Analysis. Inferential statistical
techniques: t, z, ANOVA, nonparamatric statistics. Simple linear regression analysis.
QUE 505 วิศวกรรมคุณภาพเบื้องต้น
3 (3-0-9)
(Introduction to Quality Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ การปรับปรุงคุณภาพโดยอาศัยเทคนิคทางสถิติในอุตสาหกรรม ได้แก่ วิธีการออกแบบ
การทดลอง ซึ่งเป็นการทดลองเพื่อใช้ในการค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิ พลและวิเคราะห์แหล่งความผันแปร การออกแบบพารามิเตอร์ และการออกแบบ
ความคลาดเคลื่อนอนุโลม
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). Statistical based quality improvement methods useful in industrial settings. Design
of experiment. Experimentation to discover influential factors and to analyze sources of variation. Parameter design and tolerance design.
QUE 510 เมทริกซ์ และเวกเตอร์สาหรับงานวิศวกรรมคุณภาพ
3 (3-0-9)
(Matrices and Vector for Quality Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบวก ลบเมทริกซ์ การคูณสเกลาร์ และการคูณเมทริกซ์ รูปแบบแถว-ขั้นบันไดรูปแบบบัญญัติ การดาเนินการของแถวและ
คอลัมน์เบื้องต้น ค่าลาดับชั้น สมการเชิงเส้นหลายชั้น ความต้องกัน สัญกรณ์เมทริกซ์ ทฤษฎีการหาผลลัพธ์ ขั้นตอนวิธีการกาจัดแบบเกาส์เซียน เมท
ริกซ์จตุรัส เมทริกซ์ทแยงมุม เมทริกซ์สามแนวเฉียง เมทริกซ์เชิงสเกลาร์ เอกลักษณ์ เมทริกซ์ผกผันและคุณสมบัติของตัวผกผัน ดีเทอร์มิแนนต์ การ
กระจายดีเทอร์มิแนนต์ และคุณสมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ การหาตัวผกผันโดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์ การหาตัวผกผันโดยใช้การดาเนินการเบื้องต้น
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เวกเตอร์ : มิติ ความไม่อิสระและความอิสระเชิงเส้น การรวมกันเชิงเส้น คุณสมบัติของการไม่อิสระเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะ ทฤษฎีเคเลย์-แฮมิลตัน เวกเตอร์ใน2 และ 3 มิติ เวกเตอร์นอร์ม ผลคูณจุด มุมแสดงทิศทางและโคซายน์แสดงทิศทาง ผลการคูณไขว้
ผลคูณของสามเวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในสามมิติ
Matrix addition and matrix subtraction. Scalar multiplication and matrix multiplication. Row-echelon form. Canonical form.
Elementary row and column operation, rank. Simultaneous linear equations, consistency, matrix notation, theory of solution, Gaussian
elimination algorithm. Square matrices, diagonal matrices, triangle matrices, scalar matrices, identity, inverse matrices, properties of inverse.
Determinants, expansion by cofactor, properties of determinants, inversion by determinant, inversion by elementary operations. Vectors:
dimension linear dependence and independence, linear combinations, properties of linearly dependence vectors. Eigenvalue and eigenvector, the
Cayley-Hamilton Theorem. Vectors in 2 and 3 dimensions, norm of vector, dot product, direction angle and direction cosine. Cross product.
Triple product. Line and plane in 3 dimensions.
QUE 511 การวิเคราะห์การถดถอยประยุกต์
3 (3-0-9)
(Applied Regression Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาวิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงถดถอยในงานวิศวกรรมคุณภาพ การสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่ายและแบบพหูคูณ การ
วิเคราะห์ตัวแบบเชิงเส้นและตัวแบบไม่เชิงเส้นทั่วไป การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การตัดสินใจและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
An introduction to regression with emphasis on the quality engineering aspects: simple and multiple regression. Evaluation of
general linear and nonlinear models. Coefficient of determination and correlation analysis, Logistics regression.
QUE 512
อนุกรมเวลาเบื้องต้น
3 (3-0-9)
(Introduction to Time Series)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อัตสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ส่วนประกอบเชิงสเปกตรัม ตัวแบบพลศาสตร์ ตัวแบบอัตสหสัมพันธ์และตัวแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การ
กาหนดและการสร้างสมการ การพยากรณ์ การปรับค่าตามฤดูกาล ตัวแบบอาริมา การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม.
Autocorrelation, element of spectral analysis. Dynamic models: autoregressive and moving average models. Identification and
fitting. Forecasting. Seasonal adjustment. ARIMA model. Applications in manufacturing.
QUE 513 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณประยุกต์
3(3-0-9)
(Applied Multivariate Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การแจกแจงมัลตินอร์มอล การประมาณค่าเฉลี่ยและเมทริกซ์ค่าความผันแปร การแจกแจงวิชาร์ท การแจกแจงของสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์บางส่วนและพหุคูณ โฮเตลลิงทีกาลังสองและออสแลส ส่วนประกอบมุขสาคัญ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์คลัสเตอร์ การ
วิเคราะห์ความเด่น การวิเคราะห์คอเลสปอนเดนซ์
Multi-normal distribution, estimation of mean and covariance matrix. Wishart distribution. Distribution of partial and multiple
correlation coefficients. Hotelling’s T and Oslash. Principal component. Factor Analysis. Cluster Analysis. Discriminant Analysis.
Correspondence Analysis.
QUE 514 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
3 (3-0-9)
(Design and Analysis of Experiments)
วิชาบังคับก่อน : QUE 504
การประยุกต์การออกแบบการทดลองกับงานวิศวกรรมอุตสาหการ หลักการสาคัญของการออกแบบการทดลอง การเลือกปัจจัย
สาหรับการทดลอง การกาหนดขนาดสิ่งตัวอย่าง การออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดียว การออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล คอนฟาวด์
การออกแบบการทดลองแบบ 2k การออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียลบางส่วน การหาค่าเหมาะสมของกระบวนการโดยวิธีการพื้นผิว
ตอบสนอง การออกแบบการทดลองแบบสุ่มซ้อน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม เทคนิคการวิเคราะห์ค่าสะสมของทากุชิ
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Applications of DOE for IE. Key principles of experimental design. Choice of the factor and choice of sample sizes. Single
factor experiment. Factorial design. Confounding. 2k factorial design. Fractional factorial design. Process optimization through Response
Surface Methodology (RSM). Nested design. Analysis of Covariance (ANOCOVA). Taguchi’s accumulating analysis.
QUE 521 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และวิศวกรรม
3 (3-0-9)
(Statistical and Engineering Process Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการควบคุมกระบวนการ การวิเคราะห์ระบบการวัด แผนภูมิควบคุมแบบชิวฮาร์ท CUSUM และ EWMA การควบคุม
กระบวนการผลิตแบบไดนามิก การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการควบคุมกระบวนการ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ
Concept and philosophy of process control. Measurement system analysis Shewhart control chart CUSUM and EWMA
chart Dynamic process control. Economic considerations in process control. Process capability analysis.
QUE 522 การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
3 (3-0-9)
(Continuous Process Improvement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณภาพและผลิตภาพ ปรัชญาและระบบที่นาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การบ่งชี้
กิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าเพิ่ม การควบคุมที่แหล่งกาเนิด การผลิตแบบทันเวลาพอดีและวิธีการไคเซ็น เทคนิคสมัยใหม่ในการวางแผนและจัดก าร
คณะทางานปรับปรุงคุณภาพ โดยบูรณาการแนวความคิดคุณภาพโดยรวม การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและการบริหารทรัพยากร
Quality and Productivity. Philosophy and systems that lead to continuous improvement of product and process identification of
non-value added activity. Source control, JIT manufacturing and KAIZEN techniques for planning and managing project team, integrating
concepts of total quality, data based decision making and resource management.
QUE 531 การวางแผนจัดวางสิ่งอานวยความสะดวก
3 (3-0-9)
(Facility Planning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาสู่การเลือกทาเลที่ตั้ง การวิเคราะห์เลือกทาเลที่ตั้ง ข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็น การพัฒนาแผนผัง ระบบการขนถ่ายลาเลียง การ
ประเมินการจัดว่างสิ่งอานวยความสะดวก
Introduction to plant location. Location analysis. Defining requirements. Developing layout. Material handling. System
evaluating facility plans.
QUE 532 กระบวนการสโทแคสติกเบือ้ งต้น
3 (3-0-9)
(Introduction to Stochastic Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลูกโซ่มาร์คอฟ: คลาสิฟิเคชั่น การเวียนเกิด ทรานเซียนซ์ ทฤษฎีลิมิต ทฤษฎีรีนิววอล กระบวนการมาร์คอฟ กระบวนการเกิด -ดับ
การนาไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีแถวคอย บรานชิงและตัวแบบอื่นในวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจ
Markov chains: classification, recurrence, transience, limit theory. Renewal theory, Markov process, birth-death processes.
Application to queuing, branching, and other models in science, engineering and business.
QUE 611 วิธีการพื้นผิวตอบสนอง
3(3-0-9)
(Response Surface Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการพื้นผิวตอบสนอง และการนาไปประยุกต์ใช้ ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการสตีพเพส แอสเซนท์ การวิเคราะห์แบบบัญญัติ การ
ออกแบบ และการหาสภาวะการทางานที่เหมาะสม
An introduction to response surface method and its applications. Topics include steepest ascent, canonical analysis, designs, and
optimality criteria.
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QUE 612

วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
3 (3-0-9)
(Reliability Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ข้อมูลของความเสียหาย การแจกแจงแบบไวบูลล์และเอกซ์โปเนนเชียล การประมาณ
อัตราความอันตราย และการแจกแจงของความเสียหายของชิ้นส่วนต่างๆ หรือระบบ การออกแบบเพื่อความน่าเชื่อถือ
Engineering reliability, analysis of failure data, Weibull and Exponential distribution estimate of hazard rates and failure
distributions of reliability of components and/or systems. Engineering design for reliability problem.
QUE 619 หัวข้อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
(Special Topic I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อใหม่ ๆ ซึ่งเกี่ยวกับเทคนิคทางสถิติที่ถู กพัฒนาและปรับปรุงขึ้น เพื่อใช้ในการวางแผน การควบคุม และการปรับปรุง
คุณภาพได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรเป็นหัวข้อที่กาลังเป็นที่
สนใจในวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดของวิชาจะทาการกาหนดขึ้นมาตามหัวข้อที่ศึกษา
Study of the updated and interesting topics in statistical techniques related to quality planning, control, and improvement, and
industry interests.
QUE 621 การปรับปรุงคุณภาพขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Methods for Quality Improvement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของการปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการแก้ปัญหา ระบบซิกซ์ ซิกม่า เทคนิคทางสถิติสาหรับการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า
เทคนิคสาหรับปรับปรุงคุณภาพ วิธีการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
Definition of quality improvement. Problem solving process, Six sigma system. Statistical methodology for root causes
identification. Statistical quality improvement. Taguchi’s contribution and statistical consequences.
QUE 622 การวางแผนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่
3(3-0-9)
(Quality Planning for New Products and Services)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พฤติกรรมของลูกค้า การกาหนดความต้องการของลูกค้า กระบวนการแปรหน้าที่ด้านคุณภาพ (QFD) การกาหนดลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ การกาหนดลักษณะของกระบวนการผลิต การกาหนดลักษณะของจุดควบคุมในกระบวนการ กระบวนการทวนสอบการออกแบบ การ
ออกแบบสาหรับซิกซ์ซิกม่า (DFSS)
Customer behavior and voice of the customer. Cross-functional team-based methods and techniques for identifying the quality
appropriate for customers, and for deploying that quality into the design, development, production and delivery of new services and products,
including quality function deployment. Design for Six Sigma (DFSS).
QUE 623 การบริหารคุณภาพเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-9)
(Strategic Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด วิธีการและเทคนิคในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยการวางแผนคุณภาพ การแปรนโยบาย การ
กระจายเป้าหมาย การวัดค่า การดาเนินการสร้างแผนปฏิบัติการควบคุม โดยให้ความสาคัญต่อวัตถุประสงค์และวิธีการไปสู่วัตถุประสงค์นั้น
Concepts, methods, and techniques for quality driven strategic improvement planning, including the development, deployment,
measurement, execution and review plans; emphasis is equally on objectives and on the mean to accomplish the objectives.

35
QUE 624

การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเชิงคุณภาพ
3(3-0-9)
(Quality Product and Process Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตที่ มีความมั่นคง (Robustness) การพัฒนาระบบโดยรวมเพื่อกาหนดข้อกาหนดเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต ที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือมากขึ้น
Quality engineering by robust design of products and processes. Development of an integrated systems to prepare product and
process specifications for increased quality and reliability.
QUE 629 หัวข้อพิเศษ 2
3 (3-0-9)
(Special Topic II)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึกษาหัวข้อใหม่ ๆ ซึ่งเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพที่ทันสมัยและกาลังเป็นที่สนใจในวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจ ซึ่งรายละเอียด
ของวิชาจะทาการกาหนดขึ้นมาตามหัวข้อที่ศึกษา
Study of the updated and interesting topics in business and industry related to Quality management systems.
QUE 631 ทฤษฎีแถวคอย และการสร้างตัวแบบสโทแคสติก
3(3-0-9)
(Queuing Theory and Stochastic Modeling)
วิชาบังคับเรียน : ไม่มี
ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ ระบบโคฮีเรนท์และพันธะความน่าเชื่อถือ แถวคอยมาร์โคเวียน พฤติกรรมของเวลารอคอยในการบริการ
เมื่อเข้าสู่สภาวะเสถียร วิธีการประมาณค่าและขั้นตอนสาหรับแถวคอยที่ซับซ้อน การจาลองเหตุการณ์ การโปรแกรมพลวัต การนาไปประยุกต์ใช้
ในเรื่องสินค้าคงคลังและแถวคอย
Reliability theory; coherent systems and coherent systems and reliability bounds. Markovian queues. Steady-state behavior of
general services time queues. Priority queues. Approximation methods and algorithms for complex queues. Simulation of systems. Dynamic
programming; application to inventory and queuing.
QUE 632 การวิเคราะห์และการจาลองแบบปัญหา
3 (3-0-9)
(Simulation Modeling and Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์และเทคนิคการจาลองแบบปัญหาที่ใช้ในอุตสาหกรรม การผลิต การขนส่ง และการบริการ โดย
เน้นที่การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการสร้างตัวแบบ และการประเมินทางเลือกที่เหมาะสมกับแบบปัญหา
Applications of interactive data analysis and simulation modeling techniques to the design and analysis of systems in the
manufacturing, distribution and service sectors. Emphasis is on data analysis, model building, and evaluation of alternative designs.
QUE 633 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
3 (3-0-9)
(Logistics and Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ขั้นพื้นฐาน วิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาการเลือก โมทของการขนส่ง การวางแผนการกระจายสินค้า
การเลือกเส้นทางส่งสินค้า การออกแบบเครือข่าย และวิธีการคานวณที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ การจัดการอุปสงค์ การสั่งเติมสินค้า เทคนิคการ
พยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโซ่อุปทานในปัจจุบันอีกด้วย
An i ntroductory level to logistics and supply chain management. The class covers topics in mode selection, distribution
planning, vehicle routing, network design, and computational methods in logistics systems. The class also presents demand management,
replenishment management, basic forecasting techniques, as well as other current issues in supply chain management.
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QUE 639

หัวข้อพิเศษ 3
3 (3-0-9)
(Special Topic III)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อใหม่ๆ ซึ่งเกี่ยวกับเทคนิค หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งเกี่ยวกับระบบทางวิศวกรรม หัวข้อต่าง ๆ ในรายวิชานี้ควรเป็น
หัวข้อที่กาลังเป็นที่สนใจในวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดของวิชาจะทาการกาหนดขึ้นมาตามหัวข้อที่ศึกษา
Study of the updated and interesting topics in Engineering Systems.
QUE 641 การวิเคราะห์การลงทุน
3 (3-0-9)
(Analysis of Investment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เคราะห์การลงทุนเชิงปริมาณ การเปรียบเทียบทางเลือกในการลงทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยง
A course in quantitative methods for analyzing investments. Comparison of alternative investment model; risk analysis.
QUE 642 การตัดสินใจเบื้องต้น
3 (3-0-9)
(Introduction to Decision Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาของเทคนิคในการสร้างแบบจาลอง และวิธีการสร้างแบบจาลองที่ช่วยในการวิเคราะห์การตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วยตัวแบบ
อรรถประโยชน์แบบหลายตัวแปร การตัดสินใจโดยใช้แผนภาพต้นไม้ ตัวแบบเบย์เซียน องค์ประกอบในการตัดสินใจ เชิงจิตวิทยา เทคนิคในการ
สร้างแบบจาลอง ที่ช่วยในการตัดสินใจ
Overview of modeling techniques and methods used indecision analysis, including multi-attribute utility models, decision trees,
and Bayesian models. Psychological components of component in decision-making are discussed. Elicitation techniques for model building are
emphasized. Practical applications through real world model building are described and conducted.
QUE 643 การประเมินระบบ
3 (3-0-9)
(Systems Evaluation )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ออกแบบระบบที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของ ระบบ สามารถวัดวิเคราะห์ และตีความผลที่ได้จากการประเมินและสามารถ
นาไปใช้ได้ในทางวิศวกรรม
Design of systems for evaluating the effectiveness (efficiency, benefits, costs, resource utilization, contribution) of systems.
Measurement, analysis and interpretation of results including implication for engineering research.
QUE 649 หัวข้อพิเศษ 4
3 (3-0-9)
(Special Topic IV)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อใหม่ๆ ซึ่งเกี่ยวกับเทคนิค หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจในทางวิศวกรรม หัวข้อต่าง ๆ ในรายวิชานี้
ควรเป็นหัวข้อที่กาลังเป็นที่สนใจในวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดของวิชาจะทาการกาหนดขึ้นมาตามหัวข้อที่ศึกษา
Study of the updated and interesting topics in engineering decision making.
PRE 664
การออกแบบและการวิเคราะห์ระบบการผลิต
3 (3-0-9)
(Design and Analysis of Manufacturing Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เนื้อหาครอบคลุมเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบ วิเคราะห์ พัฒนา การประยุกต์ การปฏิบัติ และการควบคุมระบบการผลิต
Cover a broad range of technique and tools relevant to the design, analysis, development, implementation, operation, and control
of manufacturing systems.
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PRE 674

การหาค่าเหมาะสมและการวิเคราะห์ระบบการผลิต
3(3-0-9)
(System Optimization and Analysis for Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จาลองทฤษฎีการผลิตด้วยคณิตศาสตร์ และศึกษากรณี งานจริงของระบบการผลิตแบบต่างๆ การโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ระบบ
เส้นตรงแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ปัญหาการไหลของเครือข่าย การจาลองและการประยุกต์คอมพิวเตอร์จากกระบวนการการผลิต
Introduction to dynamic systems, control, and mathematical programming. Discrete and continuous-time linear systems, optimal
control and dynamic programming, linear programming, network flow problems, integer and quadratic programming, simulation, and computer
applications from manufacturing processes and systems.
PRE 675
การบริหารคุณภาพโดยรวม
3 (3-0-9)
(Total Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาทักษะด้านการจัดการคุณภาพ กลยุทธ์เพื่อนาไปสู่การจัดการด้านคุณภาพ การมองการณ์ไกล การร่วมใจและวิธีการประยุกต์ ใช้
ในวัฒนธรรมต่างๆ เครื่องมือและกลยุทธ์สาหรับการจัดการด้านคุณภาพ การแก้ไขปัญหาและวิธีการพัฒนา
Study broad management skills and concepts for total quality management: an approach to quality encompassing management
strategy, outlook, commitment, and methods applicable in any culture. Encompasses tools and approaches for quality management, problem
solving, and improvement activities through lectures, readings, applications (including written reports), and participating in a workshop.
PRE 679
การประกันคุณภาพขัน้ สูง
3 (3-0-9)
(Advanced Quality Assurance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการของคุณภาพ แนวความคิดการประกันคุณภาพ การบริหารคุณภาพกับการประกันคุณภาพ แนวความคิดเกี่ยวกับลูกค้าและ
การบ่งชี้ความต้องการของลูกค้า การประกันคุณภาพในงานตลาด งานออกแบบ งานผลิต งานบริการหลังการขาย และส่วนสนับสนุน การ
วางแผนคุณภาพและการตรวจติดตามด้านคุณภาพ เทคนิคทางสถิติในงานประกันคุณภาพ
Evolution of quality concept. Concepts of Quality Assurance. Quality Management and Quality Assurance. Customer
concept and customer needs identification. Quality assurance in marketing, design, production, after-sales, and supporting activities. Quality
planning and quality audit. Statistical techniques for quality assurance.
QUE 691 สัมมนา
1 (1-0-3)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การอภิปรายถึงหัวข้อวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมคุณภาพ รวมทั้งการอภิปรายจากผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์
Discussion on research topics related to quality engineering with faculty members and experts.
QUE 692 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการศึกษาและวิจัย ในห้องปฏิบัติการหรือในภาคสนามภายใต้การดูแลจากคณาจารย์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
และได้รับการอนุมัติโดยมีการเขียนและสอบวิทยานิพนธ์
Individual theoretical or industrial research has been carried out under the supervision of a faculty member in the related
approved topics, and then write up the thesis and perform oral examination.
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QUE 693

โครงงานวิจัยอุตสาหกรรม
6 หน่วยกิต
(Industrial Research Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิเคราะห์และแก้ปัญหางานในอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลาหนึ่งปี พร้อมกับเขียนรายงานการค้นคว้าอิสระ
และสอบการค้นคว้าอิสระ
Students have to complete the independent studies in manufacturing industries within an academic year. They must write up the
independent studies report and perform oral examination.
PRE 747
ระเบียบวิธีการวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นิยามและประเภทของงานวิจัย งานวิจัยและการแก้ไขปัญหา วิธีการนิยาม ปัญหา วิธีการกาหนดสมมุติฐาน การวิเคราะห์สาเหตุ
รากเหง้า เทคนิคบางประการสาหรับการทดสอบสมมุติฐาน เช่น การทดสอบความมีนัยสาคัญ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห์เชิงกายภาพและกลไก เป็นต้น
Definition and Types of the Research. Research and Problem Solving. How to define the problem. How to formulate the
hypothesis. Root Causes Analysis. Some techniques for hypothesis testing i.e. Significant testing, Analysis of Variance (ANOVA), Design of
Experiment (DOE), Phenomina and Mechanism (PM) Analysis etc.
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