มคอ.2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
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มคอ.2
สารบัญ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1) รหัสและชื่อหลักสูตร
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3) วิชาเอก/ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร (ถามี)
4) จํานวนหนวยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตร
5) รูปแบบของหลักสูตร
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7) ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8) อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน
11) สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12) ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
13) ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1) ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2) แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1) ระบบการจัดการศึกษา
2) การดําเนินการหลักสูตร
3) หลักสูตรและอาจารยผูสอน
4) ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2) การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3) เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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สารบัญ (ตอ)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1) การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2) การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1) การบริหารหลักสูตร
2) การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3) การบริหารคณาจารย
4) การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5) การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
6) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
7) ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3) การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 คําอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก 3 สวนที่ 1 ตารางสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
สวนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคลองระหวางรายวิชากับวัตถุประสงคของหลักสูตร
ภาคผนวก 4 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของผูรับผิด
ชอบหลักสูตร
ภาคผนวก 5 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก 6 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
ภาคผนวก 7 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคผนวก 8 สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญา
ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
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รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
และ
รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 หลักสูตรปริญญาโท
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
ภาษาอังกฤษ:
Master of Engineering Program in Industrial and Systems Engineering
1.2 หลักสูตรปริญญาเอก
ภาษาไทย:
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
ภาษาอังกฤษ:
Doctor of Philosophy Program in Industrial and Systems Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 หลักสูตรปริญญาโท
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
ชื่อยอ (ไทย):
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Engineering (Industrial and Systems Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ): M.Eng. (Industrial and Systems Engineering)
2.2 หลักสูตรปริญญาเอก
ชื่อเต็ม (ไทย):
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
ชื่อยอ (ไทย):
ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Philosophy (Industrial and Systems Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ): Ph.D. (Industrial and Systems Engineering)
3. วิชาเอก/ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร : 4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- แผน ก แบบ ก 1 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 36 หนวยกิต
- แผน ก แบบ ก 2 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 18 หนวยกิต และศึกษา
รายวิชาอีกไมต่ํากวา 18 หนวยกิต
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4.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- แบบ 1.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตรไม
ต่ํากวา 48 หนวยกิต
- แบบ 2.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตรไม
ต่ํากวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมต่ํากวา 12 หนวยกิต
- แบบ 2.2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตรไม
ต่ํากวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมต่ํากวา 24 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป)
5.1 รูปแบบ
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 3 ป และ 4 ป)
: ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.2 ภาษาที่ใช
: รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
5.3 การรับเขาศึกษา
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น : เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
: ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5.5.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.5.2 หลักสูตรระดับปริญญาเอก : ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
5 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
5 ไดรับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 339 (3/2555) เมื่อวันที่ 12 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2555
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
5 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
5 ไดรับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 339 (3/2555) เมือ่ วันที่ 12 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2555
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในป
การศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1) นักวิจัยในสถาบันวิจัยทางดานวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาที่เกี่ยวของ
2) นักวิชาการหรืออาจารยในสถาบันการศึกษาทางดานวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาที่เกี่ยวของ
3) วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม
4) ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2

มคอ.2 (หมวดที่ 1)
9. ชื่อนามสกุลและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

เลขบัตรประชาชน

1

3-9301-00494-07-9

2

3-9203-00412-02-5

3

3-8401-00183-92-9

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ สูงสุด:สาขาวิชาสถาบัน
ปที่สําเร็จการศึกษา

นางสุภาพรรณ ไชยประพัทธ Ph.D. (Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2545
ผูชวยศาสตราจารย
M.Sc. (Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2541
วศ.บ. (อุตสาหการ) เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2538
นางนภิสพร มีมงคล
Ph.D. (Metallurgical and Materials Engineering),
ผูชวยศาสตราจารย
Illinois Institute of Technology, U.S.A, 2544
วศ.ม. (อุตสาหการ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534
วศ.บ. (อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2528
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณทางเศรษฐกิจไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย ในปจจุบันไดมีการขยายตัวระดับสูงและเปด
กวางสูเศรษฐกิจโลกมากขึ้น เกิดเปนการคาที่ไรขอบเขตพรมแดนระหวางประเทศ ดังตัวอยางที่เกิดเขตการคาเสรีหรือ
เขตเศรษฐกิจเสรีขึ้นและขยายตัวเพิ่มขึ้นทั่วทุกมุมโลก ทําใหประเทศไทยมีการปรับตัวเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น การดําเนินการทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนดวยอุตสาหกรรมไมวาจะเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาด
ใหญ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจําเปนตองมีการจัดการองคความรูทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติจริงเชิงเทคนิค โดยองครวม
ไมวาจะเปนดานเทคโนโลยี เครื่องมือที่สรางความสามารถในการแขงขัน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อไปสูการ
พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพขององคกรใหสูงขึ้นอยางยั่งยืน (sustainable development) ดังนั้นจากภาวะดังกลาว
จึงนํ าไปสูการวางแผนพัฒ นาหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการวางรากฐานและสรา ง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศใหทัดเทียมกับสากล
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรไดคํานึงถึงสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งนําไปสูความไม
สมดุลหรือความเหลื่อมล้ําของการดําเนินชีวิตของคนที่อาศัยอยูในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท จากสภาวะดังกลาวจึง
เกิดการบริหารองคความรูหรืออุตสาหกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
ขณะที่มีการพัฒนาการดานตางๆ อยางรวดเร็ว เชน การพัฒนาดานองคความรูใหม ดานคอมพิวเตอร ดานเทคโนโลยี
รวมถึ งการประยุก ต ใ ช เ ทคโนโลยีที่ เ หมาะสมมาผสมผสานร ว มกั บจุ ดแข็ งในสั ง คมไทย อาทิ สร า งความเชื่อ มโยง
เทคโนโลยีกับวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการแขงขันในธุรกิจตางๆ ณ ปจจุบันตางก็ทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นการปรับปรุง พัฒนา องคความรูที่เหมาะสมสําหรับสังคมปจจุบันจึงเปนสิ่งจําเปน
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบ ภาควิช าวิศ วกรรมอุต สาหการ มหาวิท ยาลัยสงขลานครินทร ได มีก ารพัฒ นาอยางต อเนื่องใหสอดคลองกั บ
สถานการณภายนอกทั้งดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีผลงานเปนที่ยอมรับ ดังการไดรับการประเมิน
ใหเปนภาควิชาที่มีผลงาน “ดี” จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การพัฒนาหลักสูตรจะมีการดําเนินตอไป
เพื่อสรางบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทางวิชาการสูง สามารถแกปญหาและสรางองคความรูใหมไดอยางเปนระบบ
สามารถสรางเทคโนโลยีของตนเองได ลดการนําเขาจากตางประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของคนใหสามารถปรับตัว
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหพึ่งพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน และแขงขันไดกับนานาอารยประเทศ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของสถาบันสอดรับกับสถานการณภายนอกทั้งทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดย
มุงเนนพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูใฝรูไดมี
โอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของ
ภาคใต และเชื่อมโยงสูเครือขายสากล ผสมผสานและประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณการปฏิบัติสูการสอนเพื่อ
สรางปญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น: ไมมี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน: นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถ
เรียนเปนวิชาเลือกได
13.3 การบริหารจัดการ
- กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารยจากภาควิชาอื่นหรือหลักสูตร
อื่น เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีผลตามมาตรฐานการเรียนรูตามที่ระบุในหลักสูตร
- กําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพื่อเปน
มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มี
เปาหมายเพื่อผลิตนักวิจัยดานวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมการผลิตใหมีความรูความสามารถในระดับสูง เปน
ผูนําทางวิชาการที่สามารถคนควาหาความรูใหม และนําความรูใหมมาประยุกตใชอยางเหมาะสม ทั้งที่เปนความรูที่ใช
โดยตรงในอุตสาหกรรม และความรูในการจัดการเชิงระบบที่ใชในระบบงานอื่น ๆ นอกวงการอุตสาหกรรม โดยจะตอง
แสดงใหเห็นความคิดสรางสรรค ความเพียรพยายาม การแกไขปญหาอยางเปนระบบ บนพื้นฐานของความมีคุณธรรม
จริยธรรม และมนุษยธรรม โดยความรูหรือสิ่งสรางสรรคเปนความรูในระดับสากล ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับปญหาใน
ระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ
1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันนี้ การแขงขันทางธุรกิจไดดําเนินไปในระดับนานาชาติ ดังนั้นความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมในระดับนานาชาติจึงเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการคนควาหาความรูใหม และการ
นําความรูใหมมาประยุกตใชใหทันเหตุการณและความจําเปน เทคโนโลยีที่มีบทบาทสูงในอุตสาหกรรมครอบคลุมการ
จัดการเชิงระบบ เทคโนโลยีการผลิต การวิจัยดานพฤติกรรมมนุษยในอุตสาหกรรม ความสัมพันธระหวางมนุษยและ
ระบบเครื่องจักรกล การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมใหสามารถใชประโยชนและอยูรวมกับเทคโนโลยี การ
วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชอยูในปจจุบัน การวิจัยเพื่อหาความรูใหม หรือการเลือกใชเทคโนโลยีใหมอยางเหมาะสม
อาจจะกลาวไดวา อุตสาหกรรมประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติอยูแลวในระดับหนึ่ง แตก็ยัง
มีชองวางที่จําเปนจะตองเรงรีบพัฒนาอีกมาก
ภาควิ ช าวิศวกรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิท ยาลัยสงขลานครินทร ไดเปดสอนระดับ
ปริญญาตรีมาตั้งแตป พ.ศ. 2516 และเปดสอนระดับปริญญาโทในป พ.ศ. 2542 และไดทํางานวิจัยอยางตอเนื่องใน
หลายสาขา เชน การตัดวัสดุ ไบโอดีเซล การแปรรูปไมยางพารา และการพัฒนาระบบการผลิตในอุตสาหกรรมของ
ภาคใต นอกจากนี้ภาควิชาฯไดพัฒนาหองปฏิบัติการและอาคารสถานที่ ใหสามารถรองรับการทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยไดรับความสนับสนุนบางสวนจากเงินกูธนาคารโลก อนึ่ง ภาควิชาฯไดใหความสําคัญ
แกการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง จนสามารถมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกถึง 50%ในปพ.ศ.2549 และคณาจารย
ของภาควิชาฯไดพัฒนาเขาสูการดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนฐานของความพรอมในการพัฒนา
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไดอยางเต็มที่
เหตุผลในการจัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและระบบ เขา ด วยกัน เนื่อ งมาจาก สํา นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา (สกอ.) ได จัดทําเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพที่มีความสามารถระดับสูง เพื่อตอบสนองความตองการผูสําเร็จการศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
แกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาฯจึงเห็นวาเปนโอกาสอันดีที่จะเปดหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและระบบ เพื่อใหเกิดความกระชับในการบริหารจัดการ ความตอเนื่องของหลักสูตร และความเหมาะสมกับ
ภาระงานและอัตรากําลังที่ภาควิชาฯมีอยูในปจจุบัน โดยหลักสูตรนี้สามารถรับนักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญา
โทหรือปริญญาเอกไดโดยตรง
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มคอ.2 (หมวดที่ 2)
หลักสูตรนี้จะเปนหลักสูตรที่เปดสอนแหงเดียวในภาคใต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรยังมีขอไดเปรียบคือ
เปนศูนยกลางทางการศึกษาของภาคใต ภาควิชาฯ จึงไดพัฒนาหลักสูตรขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู และความสามารถใน
ระดับสูง ของบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภาคใต อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศใหมีขีดความสามารถดาน
การวิจัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น
1.3 วัตถุประสงค
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่เปนนักวิชาการขั้นสูง มีความรูความสามารถ และทักษะใน
การวิจัยเทียบเคียงไดในระดับสากล
2) เพื่อสรางองคความรูใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หรือการนําความรูและแนวคิดเชิง
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ไปประยุกตและผสมผสานรวมกับความรูสาขาอื่น เพื่อนําไปสูการใชประโยชนไดจริง
3) เพื่อรวมมือกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ในการแสวงหา
ความรูใหม การวิจัย หรือการประยุกตใชงานวิจัยรวมกัน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ป
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม 1. ติดตามผลการประเมินหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
อุ ต ส า ห ก า ร แ ล ะ ร ะ บ บ ใ ห ไ ด
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ส ก อ . แ ล ะ 2. ป ร ะ ชุ ม / สั ม น า ผู รั บ ผิ ด ช อ บ
หลั ก สู ต รและอาจารย ป ระจํ า
มาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตร
3. เชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชนมามี ส ว นร ว มในการ
พัฒนาหลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ 1. พั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยมี พื้ น ฐาน
จ า ก ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ความต อ งการของอุ ต สาหกรรม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ สั ง ค ม ที่
แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. ผลสรุ ป และผลการประเมิ น การ
ประชุมสัมมนา

1. จํ า น ว น หั ว ข อ วิ ท ย า นิ พ น ธ ที่
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ป ญ ห า ท า ง
อุตสาหกรรมและสังคม
2. ข อ เสนอแนะของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ที่มาจากภาคอุตสาหกรรม
3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ 1. ส นั บ ส นุ น ใ ห มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร 1. จํ า นวนการเผยแพร ผ ลงานที่ ม า
จากงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ส อ น แ ล ะ ก า ร วิ จั ย ร ะ ดั บ
ผลงานวิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
บัณฑิตศึกษา
ทั้งในงานประชุมวิชาการและใน 2. จํานวนสื่อการสอนและตําราที่มา
วารสารวิชาการ
จากผลงานวิจัย
2. สนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการ
สอน ตําราที่มาจากผลงานวิจัย
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มคอ.2 (หมวดที่ 4)

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค: ไมมีการเทียบเคียง
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก 1
1) เปนผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา 3.00 หรือ
2) เปนผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาที่เกี่ยวของ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา 3.00 และเปนผูที่มีประสบการณในการทําวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของ โดยมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ และ
เผยแพร หรือไดรับการรับรอง หรือ
3) คุณสมบัติอื่นใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
1) เปนผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวของ
โดยมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50 หรือ
2) เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตใน
สาขาที่เกี่ยวของ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 แตมีประสบการณในการทํางานในสาขาที่เกี่ยวของ ไมต่ํากวา
1 ป หรือ
3) คุณสมบัติอื่นใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรแบบ 1.1
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ หรือเทียบเทา และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50 และลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธมาแลว
ไมต่ํากวา 12 หนวยกิต หรือ
2) คุณสมบัติอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.1
1) เปนผูสํา เร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
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มคอ.2 (หมวดที่ 4)
อุตสาหการหรือเทียบเทา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50 และลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธมาแลวไมต่ํากวา 12 หนวยกิต หรือ
2) เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิศวกรรมศาสตร
หรือสาขาอื่นที่อยูในกลุมวิทยาศาสตร (เชน คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี อุตสาหกรรมเกษตร การจัดการอุตสาหกรรม
ฯลฯ) ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการไดพิจารณาแลวเห็นวามีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรที่
เพียงพอ โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธมาแลวไม
ต่ํากวา 12 หนวยกิต หรือ
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.2
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หรือเทียบเทา และจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 หรือ
2) คุณสมบัติอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
- ความรูและทักษะพื้นฐานดานภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา
- ความรูพื้นฐานดานวิศวกรรมอุตสาหการไมเพียงพอที่เรียนในสาขาวิชาชีพ
- ไมสามารถปรับตัวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไข
- มีการจัดสอนเสริมและลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร
- กําหนดใหนักศึกษาที่มีความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการไมเพียงพอตองลงทะเบียนรายวิชาปรับ
พื้นฐาน
- มีรายวิชาสัมมนา ซึ่งมีกิจกรรมการแนะนําการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ในระยะ 5 ป)
นักศึกษา/ปการศึกษา
2555
2556
ชั้นปที่ 1
10
10
ชั้นปที่ 2
10
10
20
รวม
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

2557
10
10
20
10

2558
10
10
20
10

2559
10
10
20
10

2.5.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ในระยะ 5 ป)
นักศึกษา/ปการศึกษา
2555
2556
2557
ชั้นปที่ 1
3
3
3
ชั้นปที่ 2
3
3
ชั้นปที่ 3
3
3
6
9
รวม
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

2558
3
3
3
9
3

2559
3
3
3
9
3
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มคอ.2 (หมวดที่ 4)
2.6 งบประมาณตามแผน
คาใชจา ยดําเนินการในการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาโท ประมาณคนละ 150,000 บาท และระดับปริญญา
เอกประมาณคนละ 360,000 บาท สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโท และ 480,000 บาท สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี โดยใชงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และคณะวิศวกรรมศาสตร
2.7 ระบบการศึกษา
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนี้แบงการศึกษาเปน 2 แผน คือ
- แผน ก แบบ ก 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนงานวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธเพียงอยางเดียว แตอาจ
กําหนดใหเรียนเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต
- แผน ก แบบ ก 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย และการศึกษารายวิชา
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
- แผน ก แบบ ก 1 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 36 หนวยกิต
- แผน ก แบบ ก 2 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 18 หนวยกิต และศึกษา
รายวิชาอีกไมต่ํากวา 18 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือกไมต่ํากวา
วิทยานิพนธ
รวมไมต่ํากวา

แผน ก แบบ ก 1
36
36

แผน ก แบบ ก 2
9
9
18
36

3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรนี้แบงการศึกษาเปน 3 แบบ คือ
- แบบ 1.1 เปนแผนการศึกษาสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่เนนการทําวิจัยโดยมีการทํา
วิทยานิพนธเพียงอยางเดียว แตอาจกําหนดใหเรียนเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นไดโดยไมนับหนวย
กิต
- แบบ 2.1 เปนแผนการศึกษาสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่เนนการทําวิจัยโดยมีการทํา
วิทยานิพนธ และศึกษารายวิชา
- แบบ 2.2 เปนแผนการศึกษาสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เนนการทําวิจัยโดยมีการทํา
วิทยานิพนธ และศึกษารายวิชา
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3.2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
- แบบ 1.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร
ไมต่ํากวา 48 หนวยกิต
- แบบ 2.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอด
หลักสูตรไมต่ํากวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมต่ํากวา 12 หนวยกิต
- แบบ 2.2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอด
หลักสูตรไมต่ํากวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมต่ํากวา 24 หนวยกิต
3.2.2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือกไมต่ํากวา
วิทยานิพนธ
รวมไมต่ํากวา

แบบ 1.1
48
48

แบบ 2.1
9
3
36
48

แบบ 2.2
9
15
48
72

หมายเหตุ
1. สําหรับนักศึกษาที่ไมไดจบปริญญาตรีหรือโทในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหรือเทียบเทา
อาจจะตองเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาดังตอไปนี้โดยไมนับจํานวนหนวยกิต
227-251
สถิติวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Statistics I
227-331
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
227-351
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
227-352
การวิจัยการดําเนินการ
3(3-0-6)
Operations Research
2. สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก รายวิชาในหมวดบังคับที่เคยศึกษามาแลวในระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ สามารถขอยกเวนหรือโอนหนวยกิตได
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการตามแผนที่กําหนด แต
จะไมนับหนวยกิต และตองผานการประเมินจากผูสอนรายวิชาสัมมนา ดังนี้
แผน ก
แผน ก
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
รายวิชา
แบบ ก 1 แบบ ก 2
2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 4 หนวยกิต 4 หนวยกิต 6 หนวยกิต
225-571 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1(0-2-1)
Industrial Engineering Seminar I
225-572 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
Industrial Engineering Seminar II
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แผน ก
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
แผน ก
รายวิชา
แบบ ก 1 แบบ ก 2
2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 4 หนวยกิต 4 หนวยกิต 6 หนวยกิต
225-573 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
Industrial Engineering Seminar III
225-574 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4
Industrial Engineering Seminar IV

1(0-2-1)

1(0-2-1)

1(0-2-1)

1(0-2-1)

1(0-2-1)

225-575 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 5
Industrial Engineering Seminar V

-

-

1(0-2-1)

1(0-2-1)

1(0-2-1)

225-576 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 6
Industrial Engineering Seminar VI

-

-

1(0-2-1)

1(0-2-1)

1(0-2-1)

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
225-501
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
225-502
การออกแบบการทดลอง
Experimental Design
225-503
ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต
Production Systems and Management
*225-57x
สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Seminar
*ไมนับจํานวนหนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
1) กลุมวิชาเลือกดานการวิจัยการดําเนินงาน (Operations Research)
225-510
การจําลองแบบดวยคอมพิวเตอร
Computer Simulation
225-511
โปรแกรมเชิงเสนตรง
Linear Programming
225-513
พฤติกรรมองคกรและการเรียนรูสําหรับการจัดการอุตสาหกรรม
Organizational Behavior and Learning for Industrial Management
225-514
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Logistic and Supply Chain Management
225-515
การจําลองแบบขายงาน
Network Modeling
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3(3-0-6)
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225-611
225-614
225-615
225-616
225-710

โมเดลการจัดลําดับการผลิต
Production Scheduling Model
หัวขอพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 1
Special Topics in Operations Research I
หัวขอพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 2
Special Topics in Operation Research II
หัวขอพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 3
Special Topics in Operations Research III
การหาคําตอบที่ดีที่สุดแบบหลายเกณฑ
Multiple Criteria Optimization

2) กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมคุณภาพ (Quality Engineering)
225-530
วิศวกรรมความนาเชื่อถือ
Reliability Engineering
225-531
วิศวกรรมคุณภาพ
Quality Engineering
225-532
การปรับปรุงเพื่อการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ
Productivity and Quality Improvement
225-534
การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม
Total Productive Maintenance
225-631
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมคุณภาพ 1
Special Topics in Quality Engineering I
225-632
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมคุณภาพ 2
Special Topics in Quality Engineering II
225-633
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมคุณภาพ 3
Special Topics in Quality Engineering III
225-730
การหาคําตอบที่ดีที่สุดดวยพื้นผิวตอบสนอง
Response Surface Methodology and Optimization
3) กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมปจจัยมนุษย (Human Factors Engineering)
225-540
ปจจัยมนุษยในการออกแบบระบบ
Human Factors in Systems Design
225-541
วิศวกรรมปจจัยมนุษย
Human Factors Engineering
225-640
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมปจจัยมนุษย 1
Special Topics in Human Factors Engineering I
225-641
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมปจจัยมนุษย 2
Special Topics in Human Factors Engineering II
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3(3-0-6)
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225-642
225-740

หัวขอพิเศษในวิศวกรรมปจจัยมนุษย 3
Special Topics in Human Factors Engineering III
ปจจัยมนุษยในการออกแบบผลิตภัณฑ
Human Factors in Product Design

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

4) กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมการผลิต (Manufacturing Engineering)
225-552
ทฤษฎีการตัดโลหะ
3(3-0-6)
Metal Cutting Theory
225-553
ระบบการขนถายวัสดุ
3(3-0-6)
Material Handling System
225-554
การผลิตแบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automation Manufacturing
225-558
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
3(3-0-6)
Computer Aided Design
225-560
คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูงสําหรับวิศวกรอุตสาหการ
3(3-0-6)
Advanced Engineering Mathematics for Industrial Engineers
225-561
การออกแบบเพื่อการผลิต
3(3-0-6)
Design for Manufacturing
225-650
หุนยนตอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Robotics
225-652
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 1
3(3-0-6)
Special Topics in Manufacturing Engineering I
225-653
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 2
3(3-0-6)
Special Topics in Manufacturing Engineering II
225-654
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 3
3(3-0-6)
Special Topics in Manufacturing Engineering III
225-750
เทคนิคดานปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
Artificial Intelligence Techniques
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรได โดย
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
225-681
225-682
225-781

วิทยานิพนธ
Thesis
วิทยานิพนธ
Thesis
วิทยานิพนธ
Thesis
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225-782
225-783

วิทยานิพนธ
Thesis
วิทยานิพนธ
Thesis

36(0-108-0)
48(0-144-0)

3.1.3.2 คําอธิบายความหมายรหัสและหนวยกิต
ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชา หมายถึง หมายเลขประจํารายวิชานั้น ๆ ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว โดยที่เลขแตละตัว มี
ความหมายดังนี้
-เลข 3 ตัวแรก เปนรหัสประจําสาขาวิชาแสดงถึงภาควิชาผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ
โดยที่
225-xxx คือ รายวิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- เลข 3 ตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวแรก (หลักรอย) หมายถึง รหัสประจําระดับการศึกษา
1xx – 4xx หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4 ตามลําดับ
5xx - 7xx หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง 5 และ 6 หมายถึงรายวิชาบังคับ
และรายวิชาเลือก สวน 7 หมายถึงรายวิชาเลือกขั้นสูง (ไมรวมถึงรายวิชาวิทยานิพนธ)
-ตัวเลขที่สอง (หลักสิบ)หมายถึง รหัสประจํากลุมวิชา
0
หมายถึง
กลุมวิชาบังคับ
1
หมายถึง
กลุมวิชาเลือกดานการวิจัยการดําเนินงาน
2
หมายถึง
กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมคุณภาพ
3
หมายถึง
กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมปจจัยมนุษย
4
หมายถึง
กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมการผลิต
7
หมายถึง
กลุมรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
8
หมายถึง
กลุมรายวิชาวิทยานิพนธ
- ตัวเลขที่สาม (หลักหนวย)
หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุมวิชา โดยจะเริ่มจาก 0-9
3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหนวยกิตรวม ตัวอยางเชน 3(2-3-4) มีความหมายของตัวเลขดังนี้
ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม
ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยาย หรือ สัมมนาตอสัปดาห
ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบตั ิการตอสัปดาห
ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 ระดับปริญญาโท
สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1
ปที่ 1 แผน ก แบบ ก 1

รหัสวิชา
225-501
225-573
225-681

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ระเบียบวิธีวิจัย
3*
225-574 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4 1*
สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
1*
225-681 วิทยานิพนธ
9
วิทยานิพนธ
9
รวม
9
รวม
9

ปที่ 2 แผน ก แบบ ก 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
225-681 วิทยานิพนธ
รวม
*ไมนับหนวยกิต
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9
225-681 วิทยานิพนธ
9
รวม

36
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สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1 แผน ก แบบ ก 2

รหัสวิชา
225-501
225-503
225-573
xxx-xxx

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ระเบียบวิธีวิจัย
3
ระบบการผลิตและการบริหารการ
3
ผลิต
สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1*
3
วิชาเลือก
6
รวม
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
225-502 การออกแบบการทดลอง
3
225-574 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4 1*
xxx-xxx

วิชาเลือก

3

225-682 วิทยานิพนธ
รวม

6
12

ปที่ 2 แผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
225-682 วิทยานิพนธ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
6
225-682 วิทยานิพนธ
6
รวม

หนวยกิต
6
6

*ไมนับหนวยกิต
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร

36

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนวยกิต

16

มคอ.2 (หมวดที่ 4)
3.1.4.2 ระดับปริญญาเอก
สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.1 (ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
ปที่ 1 หลักสูตรแบบ 1.1

รหัสวิชา
225-501
225-573
225-781

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ระเบียบวิธีวิจัย
3*
225-574 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4
1*
สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
6
1*
225-781 วิทยานิพนธ
3
วิทยานิพนธ
4
รวม
4
รวม
6

ปที่ 2 หลักสูตรแบบ 1.1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
225-575 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1*
1*
225-576 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 6
5
225-781 วิทยานิพนธ
8
225-781 วิทยานิพนธ
10
รวม
8
รวม
10

ปที่ 3 หลักสูตรแบบ 1.1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
225-781 วิทยานิพนธ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10
225-781 วิทยานิพนธ
10
รวม

หนวยกิต
10
10

*ไมนับหนวยกิต
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 48

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนวยกิต

17

มคอ.2 (หมวดที่ 4)

สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.1 (ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
ปที่ 1 หลักสูตรแบบ 2.1

รหัสวิชา
225-501
225-503
225-573
xxx-xxx

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ระเบียบวิธีวิจัย
3
ระบบการผลิตและการบริหารการ
3
ผลิต
สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1*
3
วิชาเลือก
3
รวม
9

รหัสวิชา
225-502
225-574
225-782

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต
การออกแบบการทดลอง
3
สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1*
4
วิทยานิพนธ
4

รวม

7

ปที่ 2 หลักสูตรแบบ 2.1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
225-575 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1*
225-576 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1*
5
6
225-782 วิทยานิพนธ
8
225-782 วิทยานิพนธ
8
รวม
8
รวม
8

ปที่ 3 หลักสูตรแบบ 2.1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
225-782 วิทยานิพนธ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
8
225-782 วิทยานิพนธ
8
รวม

หนวยกิต
8
8

*ไมนับหนวยกิต
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 48

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนวยกิต

18

มคอ.2 (หมวดที่ 4)
สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.2 (ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
ปที่ 1 หลักสูตรแบบ 2.2
รหัสวิชา
225-501
225-503
225-571
225-xxx

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ระเบียบวิธีวิจัย
3
ระบบการผลิตและการบริหารการ
3
ผลิต
สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1*
1
วิชาเลือก
6
รวม
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
225-502 การออกแบบการทดลอง
3
225-572 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 1*
225-xxx วิชาเลือก

3

225-783 วิทยานิพนธ

2
8

รวม

ปที่ 2 หลักสูตรแบบ 2.2
รหัสวิชา
225-573
xxx-xxx
225-783

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต
สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1*
3
วิชาเลือก
3
วิทยานิพนธ
7
รวม
10

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
225-574 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4 1*
xxx-xxx วิชาเลือก
225-783 วิทยานิพนธ
รวม

3
7
10

ปที่ 3 หลักสูตรแบบ 2.2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
225-575 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1*
225-576 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1*
5
6
225-783 วิทยานิพนธ
8
225-783 วิทยานิพนธ
8
รวม
8
รวม
8
ปที่ 4 หลักสูตรแบบ 2.2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
225-783 วิทยานิพนธ
8
225-783 วิทยานิพนธ
รวม
8
รวม
*ไมนับหนวยกิต
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 72
หนวยกิต

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนวยกิต
8
8

19

มคอ.2 (หมวดที่ 4)
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา อยูในภาคผนวก 1
3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

สาขาวิชาเอก

1

นางสุภาพรรณ ไชยประพัทธ
3-9301-00494-07-9

ผูชวย
ศาสตราจารย

Industrial
Engineering

2

นางนภิสพร มีมงคล
3-9203-00412-02-5

ผูชวย
ศาสตราจารย

Metallurgical and
Materials
Engineering

3

นายเสกสรร สุธรรมานนท
3-8401-00183-92-9

ผูชวย
ศาสตราจารย

Industrial
Engineering

4

นายนิกร ศิริวงศไพศาล
3-9098-00666-98-9

รองศาสตราจารย

Industrial
Engineering

5

นายสมชาย ชูโฉม
3-9098-00882-74-6

รองศาสตราจารย

Mechanical
Engineering

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/สถาบัน

ผลงาน

วศ.บ.(อุตสาหการ) เกียรตินิยม,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2538
M.Sc.(Industrial Engineering), Iowa State University,
U.S.A, 2541
Ph.D.(Industrial Engineering), Iowa State University,
U.S.A, 2545
วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2528
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534
Ph.D.(Metallurgical and Materials Engineering),
Illinois Institute of Technology, U.S.A, 2544
วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2533
บธ.ม.(MBA), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2539
M.Sc.(Industrial Engineering), University of Miami,
U.S.A. 2541
Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami,
U.S.A, 2546
วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2535
M.Eng.(Engineering Management), Lamar University,
U.S.A, 2542
Ph.D.(Industrial Engineering), University of Texas at
Arlington, U.S.A, 2542
วศ.บ.(อุตสาหการ) เกียรตินิยม,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2527
M.Eng.(Mechanical Engineering), University of
Auckland, New Zealand, 2532

ภาคผนวก
5

ภาคผนวก
5

ภาคผนวก
5

ภาคผนวก
5

ภาคผนวก
5

3.2.2 อาจารยประจํา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

สาขาวิชาเอก

1

นายนิกร ศิริวงศไพศาล
3-9098-00666-98-9

รองศาสตราจารย

Industrial
Engineering

2

นางวนิดา รัตนมณี
3-9098-00011-85-1

รองศาสตราจารย

Industrial
Engineering

3

นายสมชาย ชูโฉม
3-9098-00882-74-6

รองศาสตราจารย

Mechanical
Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/สถาบัน

ผลงาน

วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2535
M.Eng.(Engineering Management), Lamar University,
U.S.A, 2542
Ph.D.(Industrial Engineering), University of Texas at
Arlington, U.S.A, 2542
วศ.บ.(อุตสาหการ) เกียรตินิยม,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2537
M.Sc.(Industrial Engineering), Iowa State University,
U.S.A, 2541
วศ.บ.(อุตสาหการ) เกียรตินิยม,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2527
M.Eng.(Mechanical Engineering), University of
Auckland, New Zealand, 2532

ภาคผนวก 6

ภาคผนวก 6

ภาคผนวก 6
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มคอ.2 (หมวดที่ 4)
ชื่อ-นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน
นางสาวกลางเดือน
โพชนา
3-9099-00232-77-8

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย

นายคํารณ พิทักษ
3-9098-0087-91-92
นายเจริญ เจตวิจิตร
3-9598-00105-30-8
นายธเนศ รัตนวิไล
3-9011-00275-83-1

ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรม
อุตสาหการ
Manufacturing

นางนภิสพร มีมงคล
3-9203-00412-02-5

ผูชวย
ศาสตราจารย

Metallurgical and
Materials
Engineering

นายบุญเรือง
มานะสุระการ
4-9098-00002-00-1
นายพิเชฐ ตระการชัยศิริ
3-8099-00421-74-1

ผูชวย
ศาสตราจารย

วิศวกรรม
อุตสาหการ

ผูชวย
ศาสตราจารย

ระบบการผลิต

11

นายยอดดวง พันธนรา
3-9098-00551-59-6

ผูชวย
ศาสตราจารย

12

นางสาวรัญชนา สินธวาลัย
3-9699-00206-07-6

ผูชวย
ศาสตราจารย

Industrial and
Systems
Engineering
Engineering for
Manufacture

13

นายสงวน ตั้งโพธิธรรม
3-9098-00877-50-5

ผูชวย
ศาสตราจารย

วิศวกรรม
อุตสาหการ

นางสุภาพรรณ
ไชยประพัทธ
3-9301-00494-07-9

ผูชวย
ศาสตราจารย

Industrial
Engineering

15

นายเสกสรร สุธรรมานนท
3-8401-00183-92-9

ผูชวย
ศาสตราจารย

Industrial
Engineering

16

นางองุน สังขพงศ
4-8099-00005-66-5

ผูชวย
ศาสตราจารย

Industrial
Engineering

ลําดับ
4

5
6
7

8

9

10

14

สาขาวิชาเอก
Chemical
Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน

ผลงาน

วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2530
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534
Ph.D.(Chemical Engineering), University of
Queensland, Australia, 2543
วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2523
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531
วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2528
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535
วศ.บ. (อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2534
M.Sc.(Mechanical Engineering), National University of
Singapore, 2539
Ph.D.(Mechanical Engineering), University of
Colorado, Boulder, U.S.A, 2545
วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2528
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534
Ph.D.(Metallurgical and Materials Engineering),
Illinois Institute of Technology, U.S.A, 2544
วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2529
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534

ภาคผนวก 6

วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2534
วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี, 2541
วศ.บ.(เคมี), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523
M.S.I.S.E. (Industrial Engineering), University of
Ohio, U.S.A. 2525
วศ.บ.(อุตสาหการ) เกียรตินิยม,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2543
Ph.D.(Engineering for Manufacturing), University of
Manchester, UK, 2549
วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2522
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529

ภาคผนวก 6

วศ.บ.(อุตสาหการ) เกียรตินิยม,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2538
M.Sc.(Industrial Engineering), Iowa State University,
U.S.A, 2541
Ph.D.(Industrial Engineering), Iowa State University,
U.S.A, 2545
วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2533
บธ.ม.(MBA), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2539
M.Sc.(Industrial Engineering), University of Miami,
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4. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาทุกคนตองมีหัวของานวิจัยของตนเอง โดยเปนการคนควาวิจัยในหัวขอที่นาสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและระบบ ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาจากอาจารยผูควบคุม มีขอบเขตการวิจัยและแผนการทํางานที่
ชัดเจน มีการรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา มีการเขียนวิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนด เสนอวิทยานิพนธ
และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรอนุญาตใหลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธไดเมื่อ
สอบวัดคุณสมบัติผานเรียบรอยแลว
4.1 คําอธิบายโดยยอ
เปนงานวิจัยเชิงลึกเพื่อสรางองคความรูใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หรือการนําความรู
ทางดานวิศวกรรมอุตสาหการและระบบไปประยุกต ใชวิจัยรวมกับสาขาวิชาการดานอื่นๆ อันจะนําไปใชประโยชนไดจริง
4.2 มาตรฐานการเรียนรู
1) สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือโครงการทาง
วิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของ มี
การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ
3) สามารถดําเนินงานวิจัยอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใชความรูทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ระเบียบวิธี
วิจัย และการวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญ
4) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชการสื่อสารดวยปากเปลาและการเขียน รวมทั้งสามารถ
นําเสนอรายงานแบบเปนทางการไดดี
5) สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาหรือจัดการกับ
บริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมอุตสาหการ
6) สามารถสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมทางดานวิศวกรรมอุตสาหการและระบบไดอยางสรางสรรค
จากองคความรูเดิม
4.3 ชวงเวลา
4.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท
- หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 2
- หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 2
4.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาเอก
- หลักสูตรแบบ 1.1
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3
- หลักสูตรแบบ 2.1
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3
- หลักสูตรแบบ 2.2
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
4.4 จํานวนหนวยกิต
4.4.1 หลักสูตรปริญญาโท
- แผน ก แบบ ก 1 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
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- แผน ก แบบ ก 2 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 18 หนวยกิต
4.4.2 หลักสูตรปริญญาเอก
- แบบ 1.1 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต
- แบบ 2.1 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
- แบบ 2.2 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต
4.5 การวางแผนและเตรียมการ
1) ในรายวิชาสัมมนาของหลักสูตรมีการแนะนําแนวทางการทําวิทยานิพนธ
2) สําหรับนักศึกษาปริญญาโทควรสอบผานโครงรางวิทยานิพนธ ภายในปการศึกษาแรก
3) นักศึกษาปริญญาเอกทุกคนตองมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนการเขาเรียนในภาคการศึกษาแรก
4) สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกควรสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภายใน 18
เดือนหลังเขารับการศึกษาและควรสอบผานโครงรางวิทยานิพนธ ภายใน 2 ภาคการศึกษาของการเรียนวิชา
วิทยานิพนธ
4.6 กระบวนการติดตามและประเมินผล
1) นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธปละ 2 ครั้ง ตลอดชวงการทํา
วิทยานิพนธใหกับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตลอดระยะเวลาการทําวิทยานิพนธ
2) ตองเสนอและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3) ตองสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนด
4) ขอกําหนดอื่นๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีลักษณะของการเปนนักวิจัยที่ดี ทั้งการ 1. กําหนดใหนักศึกษาตองพัฒนาหัวขอวิจัยและยื่นขออนุมัติจาก
ดําเนินโครงการและการเผยแพรผลงาน
หัวขอวิจัย
2. กําหนดใหนักศึกษาตองพัฒนาบทความฉบับเต็มเพื่อยื่นเสนอ
ตอวารสารวิชาการ
2. มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
1. กําหนดใหนักศึกษาสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย
2. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่สงเสริมการใช
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย
3. มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชน การสืบคนจากหองสมุด จากฐานขอมูลตางๆ การจัดการ
เรียนแบบ e-learning
2. จัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
2) แสดงออกซึ่ ง ภาวะผู นํ า ในการส ง เสริ ม ให มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ใน
สภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
3) ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไข
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การจัดใหมีวิชาระเบียบวิธีวิจัยที่มุงเนน การสืบคน การอางอิง และกระบวนการวิจัยที่ถูกตองเหมาะสม
2) การจัดใหมีวิชาสัมมนา ซึ่งนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการไดอยางอิสระ
3) การกําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนตรง
เวลาและการแตงกายใหเปนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) การกําหนดกรอบเวลาในการสงรายงานความกาวหนา 7 วันทําการกอนวันรายงานความกาวหนา
รวมทั้งเขาฟง ซักถาม และแสดงความคิดเห็นตองานของนักศึกษาผูอื่นอยางเหมาะสม
5) การกําหนดใหนักศึกษามีการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมของภาควิชา
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การประเมินจากความนาเชื่อถือและความถูกตองในกระบวนการวิจัย และการอางอิงผลงานอยาง
เหมาะสม
2) การประเมินจากการอภิปรายภายในหองสัมมนา และการรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
3) การประเมินจากการตรงตอเวลา การแตงกาย และความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
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กิจกรรมของภาควิชา
4) การประเมินจากการสงรายงานความกาวหนาตรงเวลา และการมีสวนรวมในการรายงาน
ความกาวหนา
5) การประเมินจากกิจกรรมที่นักศึกษาไดจัดขึ้น
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญในศาสตรทาง
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
2) มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยใน
ปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ
3) *มีความสามารถในการสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมไดอยางสรางสรรคจากองคความรูเดิม
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การจัดใหมีวิชาระเบียบวิธีวิจัยที่สนับสนุนใหเกิดความเขาใจในกระบวนการพัฒนาความรูใหมๆและ
การประยุกต ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการ
ปฏิบัติในวิชาชีพ
2) การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีเนื้อหาสอดคลองกับศาสตรทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
3) การจัดใหมีการสืบคนและรายงานความกาวหนาในศาสตรทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ในวิชา
สัมมนาและบางรายวิชา
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) การประเมินจากการสอบขอเขียน
2) การประเมินจากรายงาน และการอภิปรายกลุม การเสนอความคิดเห็น
หมายเหตุ *ผลการเรียนรูที่ตองมีในระดับปริญญาเอก
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีการดําเนินการในการทําวิจัยอยางเปนระบบ
2) มีความสามารถในการวิเคราะห ประยุกต ใชศาสตรและบูรณาการไดอยางมีประสิทธิผล
3) *มีความสามารถในการคาดคะเนและการทํานายอนาคต
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การจัดใหมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
2) การกําหนดใหนักศึกษารายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ และเขารวมรับฟงการรายงาน
ความกาวหนาทุกภาคการศึกษา
3) การจัดการเรียนการสอนโดยเนนการคิด วิเคราะห และแกปญหา อยางเปนระบบ ในทุกรายวิชา
4) การทําวิทยานิพนธที่มีการสืบคน ทดลอง วิเคราะห และบูรณาการเพื่อแกปญหาในงานวิจัย รวมทั้ง
สังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหม
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การประเมินจากโครงรางวิทยานิพนธ และความกาวหนาวิทยานิพนธ
2) การประเมินจากการสอบขอเขียนในรายวิชา
3) การประเมินจากการรายงาน และการนําเสนองานของแตละรายวิชา
4) การประเมินจากการรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ การนําเสนอผลงาน และการเขียนผลงานทาง
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มคอ.2 (หมวดที่ 4)
วิชาการลงในวารสารทางวิชาการ
หมายเหตุ *ผลการเรียนรูที่ตองมีในระดับปริญญาเอก
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอนหรือยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง
2) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยง
และปญหาตางๆ
3) แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการทํางานของกลุม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) การมอบหมายงานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
2) การสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ฯลฯ ใน
รายวิชาตางๆ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม
2) การนําเสนอผลงานเปนกลุม
3) การประเมินความสม่ําเสมอการเขารวมกิจกรรมกลุม
4) การประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5) การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุปปญหา
และเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ
2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับบุคคลกลุมตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายและเหมาะสม
2) การจัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน ในระหวา ง
ผูเรียน ผูสอน และผูเกี่ยวของอื่นๆ
3) การจัดประสบการณใหผูเรียนนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตรและสถิติ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมินจากทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
2) การประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน
3) การประเมินจากทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

26

มคอ.2 (หมวดที่ 4)
4) การประเมินจากความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงาน
ไดอยางเหมาะสม
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
2) แสดงออกซึ่ ง ภาวะผู นํ า ในการส ง เสริ ม ให มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ใน
สภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
3) ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไข
2.2 ความรู
1) มีความรูความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญในศาสตรทาง
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
2) มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยใน
ปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ
3) *มีความสามารถในการสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมไดอยางสรางสรรคจากองคความรูเดิม
2.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีการดําเนินการในการทําวิจัยอยางเปนระบบ
2) มีความสามารถในการวิเคราะห ประยุกต ใชศาสตรและบูรณาการไดอยางมีประสิทธิผล
3) *มีความสามารถในการคาดคะเนและการทํานายอนาคต
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอนหรือยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง
2) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยง
และปญหาตางๆ
3) แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การทํางานของกลุม
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุปปญหาและ
เสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ
2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับบุคคลกลุมตางๆทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ
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มคอ.2 (หมวดที่ 4)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
zความรับผิดชอบหลัก
{ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
หมวดวิชาบังคับ
225-501 ระเบียบวิธีวิจัย
225-502 การออกแบบการทดลอง
225-503 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต
*225-57x สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
หมวดวิชาเลือก
กลุมวิชาเลือกดานการวิจัยการดําเนินงาน
225-510 การจําลองแบบดวยคอมพิวเตอร
225-511 โปรแกรมเชิงเสนตรง
225-513 พฤติกรรมองคกรและการเรียนรูสําหรับ
การจัดการอุตสาหกรรม
225-514 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
225-515 การจําลองแบบขายงาน
225-611 โมเดลการจัดลําดับการผลิต
225-614 หัวขอพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 1
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5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
บุคคล
สารสนเทศ
และความรับผิดชอบ
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มคอ.2 (หมวดที่ 4)

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
225-615 หัวขอพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 2
225-616 หัวขอพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 3
225-710 การหาคําตอบที่ดีที่สุดแบบหลายเกณฑ
กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมคุณภาพ
225-530 วิศวกรรมความนาเชื่อถือ
225-531 วิศวกรรมคุณภาพ
225-532 การปรับปรุงเพื่อการเพิ่มผลผลิตและการ
ปรับปรุงคุณภาพ
225-534 การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม
225-631 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมคุณภาพ 1
225-632 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมคุณภาพ 2
225-633 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมคุณภาพ 3
225-730 การหาคําตอบที่ดีที่สุดดวยพื้นผิว
ตอบสนอง
กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมปจจัยมนุษย
225-540 ปจจัยมนุษยในการออกแบบระบบ
225-541 วิศวกรรมปจจัยมนุษย
225-640 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมปจจัยมนุษย 1
225-641 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมปจจัยมนุษย 2
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5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะ
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มคอ.2 (หมวดที่ 4)

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
225-642 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมปจจัยมนุษย 3
225-740 ปจจัยมนุษยในการออกแบบผลิตภัณฑ
กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมการผลิต
225-552 ทฤษฎีการตัดโลหะ
225-553 ระบบการขนถายวัสดุ
225-554 การผลิตแบบอัตโนมัติ
225-558 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
225-560 คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูงสําหรับ
วิศวกรอุตสาหการ
225-561 การออกแบบเพื่อการผลิต
225-650 หุนยนตอุตสาหกรรม
225-652 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 1
225-653 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 2
225-654 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 3
225-750 เทคนิคดานปญญาประดิษฐ
วิทยานิพนธ
225-681 วิทยานิพนธ
225-682 วิทยานิพนธ
225-781 วิทยานิพนธ
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มคอ.2 (หมวดที่ 4)

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

225-782 วิทยานิพนธ
225-783 วิทยานิพนธ
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2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
บุคคล
สารสนเทศ
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มคอ.2 (หมวดที่ 6)

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบดังนี้
1) ประเมินจากผลการเรียนและผลการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษา
2) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการนําเสนอ การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน
3) ประเมินจากผลงานตีพิมพ ทั้งดานจํานวนและคุณภาพตอจํานวนนักศึกษา
4) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไว หลักสูตรไดกําหนดแนวทางในการบริหารหลักสูตรดังนี้
1) มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า คณะ
วิศวกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยตามคําแนะนําของหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีคณะกรรมการไม
นอยกวา 5 คน ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป
2) มีกิจกรรมเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
ปละ 2 ครั้ง
3) มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่องทุก 5 ป
4) การจัดการเรียนการสอน
- มีอาจารยประจําหลักสูตร ทั้งอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
อาจารย ผู ส อบวิ ท ยานิ พ นธ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- มี ก ารประเมิ น การสอนและควบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ ข องอาจารย โ ดยนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ นํ า ไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาตาง ๆ และการควบคุมวิทยานิพนธ
5) การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ เพื่อใหการทําวิทยานิพนธสามารถดําเนินไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรไดกําหนดแนวทางดังนี้
ระดับปริญญาโท
- กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธใหนักศึกษา
- สรรหาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญตามหัวขอวิทยานิพนธ
ของนักศึกษา
- นักศึกษาตองรายงานความกาวหนางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธเปนระยะ ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด
ระดับปริญญาเอก
- นักศึกษาทุกคนตองผานการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
กําหนดกอนการเขาเรียนในภาคการศึกษาแรก
- นักศึกษาทุกคนตองมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนการเขาเรียนในภาคการศึกษาแรก
- นักศึกษาทุกคนควรสอบผานการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภายใน 18 เดือนหลังเขารับ

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

32

มคอ.2 (หมวดที่ 6)
การศึกษา
- ภายใน 2 ภาคการศึกษาของการเรียนวิชาวิทยานิพนธ
- นั ก ศึ ก ษาควรนํ า เสนอและสอบผ า นโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ และจะต อ งนํ า เสนอความก า วหน า ของ
วิทยานิพนธอยางนอยปการศึกษาละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการทําวิทยานิพนธ
6) การประกันคุณภาพของบัณฑิต นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตอง
ระดับปริญญาโท
a) สอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย
b) เสนอวิ ท ยานิ พ นธ แ ละสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดยคณะกรรมการซึ่ ง ประกอบด ว ย
ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
c) เผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธ ตามเงื่อนไขตอไปนี้
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ตอง
- เสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมทางวิชาการ ไมนอยกวา 1 ครั้ง และ
- ตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการ ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการ
ตีพิมพและอยูในฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ เชน Web of Science, SCOPUS หรือ Ei
Compendex หรือ ฐานขอมูลดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
ใหความเห็นชอบ ไมนอยกวา 1 เรื่อง
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ตอง
- เสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมทางวิชาการ ไมนอยกวา 1 ครั้ง
- ยื่นเสนอบทความตนฉบับ (Manuscript) ตอวารสารทางวิชาการ ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง
(Peer Review) กอนการตีพิมพและอยูในฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ เชน Web of
Science, SCOPUS หรือ Ei Compendex หรือ ฐานขอมูลดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่ง
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะใหความเห็นชอบ ไมนอยกวา 1 เรื่อง
ระดับปริญญาเอก
a) สอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย
b) เสนอวิ ท ยานิ พ นธ แ ละสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดยคณะกรรมการซึ่ ง ประกอบด ว ย
ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
c) เผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธ ตามเงื่อนไขตอไปนี้
นักศึกษาแบบ 1.1 ตอง
- เสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมวิชาการนานาชาติไมนอยกวา 1 ครั้ง
- ตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการ
ตีพิมพ และอยูในฐานขอมูล Web of Science ไมนอยกวา 2 เรื่อง
นักศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 ตอง
- เสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมวิชาการนานาชาติไมนอยกวา 1 ครั้ง
- ตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการ ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการ
ตีพิมพ และอยูในฐานขอมูล Web of Science ไมนอยกวา 1 เรื่อง หรือฐานขอมูลอื่นๆที่ไดรับการยอมรับ
ระดับนานาชาติ เชน SCOPUS หรือ Ei Compendex ไมนอยกวา 2 เรื่อง
d) เกณฑอื่น ๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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มคอ.2 (หมวดที่ 6)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และหลักสูตรที่
สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตาง ๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน เพื่อเปนการพัฒนาการสอนของอาจารย
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
3) มีการอบรมอาจารยใหมีความสามารถในการทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาและการมีจรรยาบรรณการวิจัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
2) สนับสนุนใหอาจารยไดพัฒนาเพื่อใหมีคุณสมบัติในการรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หรือทุน
อื่นที่ใกลเคียง
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มคอ.2 (หมวดที่ 7)

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1) กรรมการบัณฑิตศึกษาระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่ วางแผน ดําเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
3) มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและ
อาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
4) มีอาจารยผูประสานงานรายวิชา ทําหนาที่ จัดทํา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารย
ผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเปนไปอยางมีคุณภาพ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการ
สอน ครุภัณฑ และคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ
การเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนรูที่มีอยูเดิม
1) หนังสือ/ตํารา
2) วารสาร
3) ฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดสรรงบประมาณ จัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
2) อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ ตําราและทรัพยากรการเรียนการสอน ไปยังคณะกรรมการ
วางแผน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ
2) จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
คัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมตองมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และผูสอนจะตองปรับปรุงรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
การแตงตั้งคณาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ จะคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูความสามารถ
ในรายวิชาที่จะแตงตั้งและความจําเปน โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
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มคอ.2 (หมวดที่ 7)
วิศวกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
ตองเขารับการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาในดานที่เกี่ยวของกับภาระงาน อยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
1) สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรจัดใหนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาและหัวขอวิทยานิพนธตั้งแตกอน
การรับเขาศึกษา
2) เมื่อเขาศึกษาแลว หลักสูตรจัดใหนักศึกษาไดพบปะอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางสม่ําเสมอ
3) หลักสูตรมีการแนะนําแหลงทุนการศึกษาเพื่อการทําวิทยานิพนธและแนะนําแนวทางในการเขียนขอเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุน
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
1) นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล
2) จัดชองทางรับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนักศึกษา
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1) มีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานและสังคม เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรและ
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป โดยการวิจัยหรือการจัดสัมมนาทางวิชาการกับองคกรภายนอก
2) มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อใหไดขอมูลมาใชพัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขา
3) มีการติดตามบัณฑิตทุกปการศึกษา เพื่อใหไดขอมูลมาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน (หลักสูตรระดับปริญญาโท)
ปที่ 1
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
x
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
x
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
x
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา
x
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน (หลักสูตรระดับปริญญาโท)
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
x
x
x
x
x
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
x
x
x
x
x
ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
x
x
x
x
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปที่แลว
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
x
x
x
x
x
การจัดการเรียนการสอน
9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
x
x
x
x
x
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี) ไดรับการพัฒนา x
x
x
x
x
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่ดีตอ
x
x
x
x
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย ไม
x
x
x
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการ
ตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน (หลักสูตรระดับปริญญาเอก)
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
x
x
x
x
x
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
x
x
x
x
x
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
x
x
x
x
x
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา
x
x
x
x
x
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
x
x
x
x
x
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
x
x
x
x
x
ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน (หลักสูตรระดับปริญญาเอก)
ปที่ 1
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปที่แลว
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
x
การจัดการเรียนการสอน
9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
x
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี) ไดรับการพัฒนา x
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่ดีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย ไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่ 2
x

ปที่ 3
x

ปที่ 4
x

ปที่ 5
x

x

x

x
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x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการ
ตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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มคอ.2 (หมวดที่ 8)

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
2) ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการประเมินที่แตงตั้งโดยภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรียนและผลการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการนําเสนอ การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน
5) ประเมินจากผลงานตีพิมพ ทั้งดานจํานวนและคุณภาพตอจํานวนนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารยผสู อนในแตละรายวิชา
2) ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการประเมินที่แตงตั้งโดยภาควิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปนั้นๆ
2) ประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3) ประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key Performance
Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร
2) ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และ
กลยุทธการสอน
3) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน
4) จัดใหมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
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ภาคผนวก
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มคอ.2 (ภาคผนวก1)
ภาคผนวก 1
คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
227-251

สถิติวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Statistics I
รายวิชาบังคับกอน:
ไมมี
วิธีการทางสถิติ ลักษณะสมบัติของขอมูลและการวิเคราะห ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจง
ความนาจะเปนแบบชวง การแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเนื่อง การแจกแจงของสิ่งตัวอยาง ทฤษฎีการประมาณ
คา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรง สหสัมพันธ
Statistical methods; properties of data and analysis; probability; random variable; discrete
probability distribution function; continuous probability distribution function; sampling distribution;
estimation theory; test of hypothesis; analysis of variance; linear regression analysis; correlation
227-331

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 227-251 สถิติวิศวกรรม 1
สถิติที่ใชในงานควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมสําหรับขอมูลผันแปร แผนภูมิควบคุมเชิงลักษณะ
แผนภูมิควบคุมกระบวนการผลิตชนิดอื่น ๆ แผนการชักสิ่งตัวอยาง เสนโคงโอซี แผนการชักสิ่งตัวอยางเชิงเดี่ยว
แผนการชักสิ่งตัวอยางเชิงเดี่ยวแบบมีการกรอง แผนการชักสิ่งตัวอยางเชิงคู แผนการชักสิ่งตัวอยางเชิงคูแบบมีการ
กรอง แผนการชักสิ่งตัวอยางแบบตอเนื่อง แผนการชักสิ่งตัวอยางเชิงซอน แผนการชักสิ่งตัวอยาง MIL-STD-105E
แผนการชักสิ่งตัวอยางสําหรับขอมูลผันแปร ตนทุนคุณภาพ ทฤษฎีความนาเชื่อถือ การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคกร ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2008 รางวัลคุณภาพแหงชาติ
Statistics for quality control; control charts for variables; control charts for attributes; other
types of control charts; acceptance sampling; OC curve; single sampling plan; rectified single sampling
plan; double sampling plan; rectified double sampling plan; continuous sampling plan; multiple sampling
plan; military standard MIL-STD-105 E (ANSI / ASQC Z 1.4); sampling plan for variables; quality cost
analysis; reliability theory; total quality management (TQM); quality management system ISO 9000:2008,
national quality award
227-351

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
227-251 สถิติวิศวกรรม 1
ระบบการผลิตและบริการ เทคนิคการพยากรณ การบริหารสินคาคงคลัง MRP การผลิตแบบทันเวลา
พอดี การวิเคราะหตนทุนและกําไรในอุตสาหกรรมและบริการ การวางแผนการผลิต การใชโปรแกรมเชิงเสนในการ
วางแผนการผลิต การจัดลําดับการผลิต การบริหารโครงการดวย PERT และ CPM การจัดการซอมบํารุง
System of manufacturing and service; forecasting technique; inventory management;
material requirement planning (MRP); just in time; analysis of cost and profit in industry and service;
production planning; using linear programming in production planning; scheduling; project management
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with PERT and CPM; maintenance management
227-352

การวิจัยการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Research
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
227-251 สถิติวิศวกรรม 1
ความเปนมาของการวิจัยปฏิบัติการเพื่อนําผลที่ไดมาชวยประกอบการตัดสินใจ โดยการใชวิธีการ
สรางรูปแบบทางคณิตศาสตร หลักการของโปรแกรมเชิงเสนตรง วิธีซิมเพลกซดูอาลิตี การวิเคราะหโพสทออพติมัล
รูปแบบการขนสงและการสงตอ ทฤษฎีเกมส รูปแบบสินคาคงคลัง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีของตัวแบบ
แถวคอย และทฤษฎีการประยุกตใชไดนามิคโปรแกรมมิ่ง
Introduction of operations research for decision making; to use mathematic and other
models; linear programming; simplex method; duality theory; transportation model; game theory; inventory
model; an introduction to queueing theory and application of dynamic programming
หมวดวิชาบังคับ
225-501

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
จรรยาบรรณวิจัย การเลือกหัวขอวิจัย ความเปนประโยชน โอกาสความเปนไปได ขอจํากัด การจัดทํา
เอกสารขอเสนอการทําวิจัย การกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต การสํารวจเอกสาร การตั้งสมมติฐาน การออกแบบ
การทดลองโดยคํานึงถึงสถิติ และขอจํากัดตางๆ การเลือกใชวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม แนวทางการนําเสนอ
ขอมูลและขาวสารใหกระชับ เขาใจงาย และนาสนใจ การสรุปการจัดทําและนําเสนอรายงาน การอางอิงเอกสาร
Research topic selection based on the usefulness; application; feasibility limitation; process of
preparing data/document and proposal; literature review; research assumption; objectives; scopes; design
of experiments based on statistical methods; and limitation; report and presentation; citation
225-502

การออกแบบการทดลอง
3(3-0-6)
Experimental Design
หลักการทางสถิติที่นํามาใชในการออกแบบ การทดลอง และวิเคราะหผลงานวิจัย การวิเคราะห
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาความแปรปรวน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหคาความคลาดเคลื่อน การถดถอย
เชิงเสนตรงและไมใชเสนตรง การสุมตัวอยาง การแปลความหมายทางสถิติ กรณีศึกษาของการใชสถิติในงานวิจัย
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Statistical principles used in design of experiment and analysis; descriptive statistics;
hypothesis testing; analysis of mean (ANOM); analysis of variance (ANOVA); linear and non-linear
regression analysis; sampling statistical inference; statistical interpretation; case study for research;
applications of statistical software packages
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225-503

ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต
3(3-0-6)
Production Systems and Management
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต ระบบการผลิตและเทคโนโลยีที่ใชใน
การแปรรูปชิ้นงาน การวางแผนและจัดลําดับการผลิต การควบคุมการผลิต การลดความสูญเสีย การปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
Product life cycle; product and process design; manufacturing systems and technologies used
in product fabrication; process planning and scheduling; production control; waste reduction and continual
improvement
225-571

สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1(0-2-1)
Industrial Engineering Seminar I
การคนควาจากหองสมุดและแหลงอื่น ๆ เพื่อหาขอมูลและความกาวหนาทางวิชาการ ในหัวขอทาง
วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวของ การเขารวมฟงและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ
Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topics of interested in
industrial engineering and related areas; participation in presentation and discussion in department
seminar
225-572

สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
1(0-2-1)
Industrial Engineering Seminar II
การคนควาจากหองสมุดและแหลงอื่น ๆ เพื่อหาขอมูลและความกาวหนาทางวิชาการ ในหัวขอทาง
วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวของ การเขารวมฟงและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ
Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topics of interested in
industrial engineering and related areas; participation in presentation and discussion in department
seminar
225-573

สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
1(0-2-1)
Industrial Engineering Seminar III
การคนควาจากหองสมุดและแหลงอื่น ๆ เพื่อหาขอมูลและความกาวหนาทางวิชาการ ในหัวขอทาง
วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวของ การเขารวมฟงและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ
Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topics of interested in
industrial engineering and related areas; participation in presentation and discussion in department
seminar
225-574

สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4
1(0-2-1)
Industrial Engineering Seminar IV
การคนควาจากหองสมุดและแหลงอื่น ๆ เพื่อหาขอมูลและความกาวหนาทางวิชาการ ในหัวขอทาง
วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวของ การเขารวมฟงและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ
Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topics of interested in
industrial engineering and related areas; participation in presentation and discussion in department
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seminar
225-575

สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 5
1(0-2-1)
Industrial Engineering Seminar V
การคนควาจากหองสมุดและแหลงอื่น ๆ เพื่อหาขอมูลและความกาวหนาทางวิชาการ ในหัวขอทาง
วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวของ การเขารวมฟงและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ
Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topics of interested in
industrial engineering and related areas; participation in presentation and discussion in department
seminar
225-576

สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 6
1(0-2-1)
Industrial Engineering Seminar VI
การคนควาจากหองสมุดและแหลงอื่น ๆ เพื่อหาขอมูลและความกาวหนาทางวิชาการ ในหัวขอทาง
วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวของ การเขารวมฟงและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ
Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topics of interested in
industrial engineering and related areas; participation in presentation and discussion in department
seminar
หมวดวิชาเลือก
1. กลุมวิชาเลือกดานการวิจัยการดําเนินงาน (Operations Research)
225-510 การจําลองแบบดวยคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Simulation
ลําดับของเหตุการณ ผลที่มีตอกันและกันในกระบวนการ เทคนิคการจําลอง ความนาจะเปนและสถิติที่
เกี่ยวของกับพารามิเตอรในการจําลองแบบ อาทิเชน ระยะเวลาในการจําลองแบบ การอนุมาน การออกแบบการ
ทดลอง การลดความแปรปรวน และกฎการหยุด ลักษณะภาษาที่ใชในการจําลองแบบ
Event scheduling; process interaction and continuous modeling techniques; probability and
statistics related to simulation parameters including run length, inference, design of experiments, variance
reduction, and stopping rules; aspects of simulation languages
225-511

โปรแกรมเชิงเสนตรง
3(3-0-6)
Linear Programming
การพัฒนาตัวแบบเชิงเสนตรง ทฤษฎีและการคํานวณดวยวิธีซิมเพลก ทฤษฎีปญหาควบคู (duality)
การวิเคราะหความไว หลักการ Interior point and column generation ตัวแบบเชิงเสนแบบหลายจุดมุงหมาย
Development of linear models; theory and computational aspects of the simplex method;
duality theory and sensitivity analysis; introduction to interior point methods and column generation; multiobjective linear programs
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225-513

พฤติกรรมองคกรและการเรียนรูสําหรับการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Organizational Behavior and Learning for Industrial Management
ประเด็นดานพฤติกรรมองคกรและการเปนองคกรแหงการเรียนรู วิธีการ การเขาถึงและพัฒนา
พฤติกรรมองคกร ประเด็นในดานการวางแผนและปรับสูองคกรแหงการเรียนรู และการจัดการการเปลี่ยนแปลง โดย
มุงที่กลุมอุตสาหกรรม
Main issues involved in organizational behavior and learning organizations; main methods and
approaches to organizational behavior; main issues involved in planning and implementing organizational
learning; change management as the focal point on industrial sector

225-514

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
หลักการและเครื่องมือสําหรับการออกแบบอยางมีประสิทธิผล และการจัดการแหงระบบตางๆ ของหวง
โซการจัดการ รวมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการจัดการหวงโซอุปทาน โลจิสติก การจัดการพัสดุคงคลัง การ
ขนสง การหาทําเลที่ตั้ง
Concepts and tools for effective design and management of supply chain systems; logistic
strategies; inventory management; transportation management; location management; customer service;
supply chain integration; logistics network design
225-515

การจําลองแบบขายงาน
3(3-0-6)
Network Modeling
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการขายงาน การใชเทคนิคตาง ๆ ในการจัดการขายงาน เชน เพิรท ซีพีเอ็ม กิ่ง
กานการตัดสินใจ กราฟ การไหลสูงสุด เกิรท และการนําวิธีการเหลานี้ไปใชประโยชน การประยุกตใชเทคนิคเหลานี้
รวมทั้งซอฟตแวรที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองคกร
Theory and methods in network modeling; applications in PERT, CPM, decision-tree, graphs,
maximum flow; applications of these technologies for increasing organization efficiency
225-611

โมเดลการจัดลําดับการผลิต
3(3-0-6)
Production Scheduling Model
โมเดลการจัดลําดับการผลิตสําหรับงานที่มาถึงอยางตอเนื่อง โมเดลการจัดลําดับการผลิตสําหรับงานที่
มาถึงดวยความนาจะเปน การจัดลําดับการผลิตแบบโครงขาย เทคนิคการจําลองการจัดลําดับการผลิต
Production scheduling models with simultaneous job arrival and probabilistic job arrival;
network scheduling; scheduling simulation techniques
225-614

หัวขอพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 1
3(3-0-6)
Special Topics in Operations Research I
หัวขอพิเศษที่ยังไมมีในหลักสูตรและเปนหัวขอที่ทันสมัยตอเหตุการณในการวิจัยการดําเนินงาน
Special current interesting topics in operations research not included in the curriculum
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225-615

หัวขอพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 2
3(3-0-6)
Special Topics in Operations Research II
หัวขอพิเศษที่ยังไมมีในหลักสูตรและเปนหัวขอที่ทันสมัยตอเหตุการณในการวิจัยการดําเนินงาน
Special current interesting topics in operations research not included in the curriculum

225-616

หัวขอพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 3
3(3-0-6)
Special Topics in Operations Research III
หัวขอพิเศษที่ยังไมมีในหลักสูตรและเปนหัวขอที่ทันสมัยตอเหตุการณในการวิจัยการดําเนินงาน
Special current interesting topics in operations research not included in the curriculum

225-710

การหาคําตอบที่ดีที่สุดแบบหลายเกณฑ
3(3-0-6)
Multiple Criteria Optimization
แนวคิดและวิธีการในการวิเคราะหระบบที่มีหลากหลายวัตถุประสงคของการตัดสินใจ โดยประยุกตทั้ง
แนวคิดทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอม
Concepts and methods in analysis of systems involving multiple objectives with application to
engineering, economic, and environmental systems
2. กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมคุณภาพ (Quality Engineering)
225-530

วิศวกรรมความนาเชื่อถือ
3(3-0-6)
Reliability Engineering
แนะนําแนวคิดพื้นฐานของวิศวกรรมความไววางใจ การประยุกตใชความนาจะเปนและสถิติในการ
ประมาณคาความไววางใจของระบบในอุตสาหกรรม การพัฒนาการวัดความไววางใจ การวิเคราะหตัวแบบความ
ไววางใจทั้ง Static และ Dynamic การพัฒนาและการวิเคราะหแบบ Fault Tree การวิเคราะหตัวแบบ Markovian
และ Non-Markovian การหาคาที่ดีที่สุดตัวแบบความไววางใจ
Introduction to basic concepts of reliability engineering; application of probability and statistics
to estimate reliability of industrial systems; development of reliability measures; analysis of static and
dynamic reliability models; development and analysis of fault trees; analysis of Markovian and nonMarkovian models; optimization of reliability models
225-531

วิศวกรรมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Engineering
หลักการเกี่ยวกับวิศวกรรมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ เทคนิคการชักตัวอยางเพื่อการ
ยอมรับ หลักการออกแบบ ควบคุมและวิเคราะหตัวแปรตางๆ ในกระบวนการ และการนําสูการปฏิบัติ องคประกอบ
ของตนทุนคุณภาพ หลักการทางการจัดการคุณภาพ
Introduction to basic concepts of quality engineering; statistical process control (SPC)
methods; acceptance sampling techniques; concept of parameter design and statistical as well as
analytical techniques for its implementation; components of quality costing; an introduction to quality
management
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225-532

การปรับปรุงเพื่อการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ
3(3-0-6)
Productivity and Quality Improvement
แนวคิด และหลักการของเครื่องมือ และเทคนิคทางดานการบริหารการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพที่
จําเปนและมีลักษณะเฉพาะในการสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง การกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ
(QFD) การวิเคราะหขอขัดของและผลกระทบ (FMEA) การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) การปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มผลผลิตอยางตอเนื่อง
Concepts and principles of the tools and techniques of productivity and quality management
that is necessary and typically used to support continuous improvement; quality function deployment
(QFD); failure mode and effect analysis (FMEA); statistical process control (SPC); continuous productivity
improvement
225-534

การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม
3(3-0-6)
Total Productive Maintenance
ความหมายของ TPM ที่มาของ TPM หลักการของ TPM 8 เสาหลักของ TPM (การบํารุงรักษาดวย
ตนเอง การปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการและประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร การบํารุงรักษาตามแผน
การจัดการเริ่มตนของเครื่องจักรใหม การบํารุงรักษาเชิงคุณภาพ การทํา TPM ในงานสนับสนุน การฝกอบรม การ
จัดการดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ขั้นตอนการทํา TPM ประโยชนของ TPM
TPM Definition; origins of TPM; TPM principles; eight major pillars of TPM (autonomous
maintenance; equipment and process improvement and overall equipment effectiveness; planned
maintenance; early management of new equipment; quality maintenance; TPM in administrative and
support departments; education and training; safety and environmental management); steps of TPM
implementation; TPM benefits
225-631

หัวขอพิเศษในวิศวกรรมคุณภาพ 1
3(3-0-6)
Special Topics in Quality Engineering I
หัวขอพิเศษที่ยังไมมีในหลักสูตรและเปนหัวขอที่ทันสมัยตอเหตุการณในวิศวกรรมคุณภาพ
Special current interesting topics in quality engineering not included in the curriculum

225-632

หัวขอพิเศษในวิศวกรรมคุณภาพ 2
3(3-0-6)
Special Topics in Quality Engineering II
หัวขอพิเศษที่ยังไมมีในหลักสูตรและเปนหัวขอที่ทันสมัยตอเหตุการณในวิศวกรรมคุณภาพ
Special current interesting topics in quality engineering not included in the curriculum

225-633

หัวขอพิเศษในวิศวกรรมคุณภาพ 3
3(3-0-6)
Special Topics in Quality Engineering III
หัวขอพิเศษที่ยังไมมีในหลักสูตรและเปนหัวขอที่ทันสมัยตอเหตุการณในวิศวกรรมคุณภาพ
Special current interesting topics in quality engineering not included in the curriculum
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225-730

การหาคําตอบที่ดีที่สุดดวยพื้นผิวตอบสนอง
3(3-0-6)
Response Surface Methodology and Optimization
ชุดเทคนิคทางสถิติและการหาคาที่ดีที่สุด คุณลักษณะทางคุณภาพของกระบวนการผลิตที่มีทั้ง static
และ stochastic การออกแบบโดยใชสมการโพลิโนเมียลกําลังหนึ่ง การออกแบบโดยใชสมการโพลิโนเมียลกําลังสอง
การหาคําตอบที่ดีที่สุดจากสมการโพลิโนเมียลกําลังหนึ่งและกําลังสอง การหาคาที่ดีที่สุดสําหรับหลายตัวแปร
ตอบสนอง การออกแบบของ Taguchi การออกแบบโดย RSM การออกแบบและวิเคราะหการทดลองแบบผสม
A set of statistical and optimization techniques; optimizing the quality characteristics of static
and stochastic production process; designs for first order polynomial models; designs for second order
polynomial models; optimization of first and second order polynomial models; multiple response surface
optimization; Taguchi's Robust parameter design; RSM; design and analysis of mixture experiments

3. กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมปจจัยมนุษย (Human Factors Engineering)
225-540

ปจจัยมนุษยในการออกแบบระบบ
3(3-0-6)
Human Factors in Systems Design
หลั ก การพื้ น ฐานของการยศาสตร แ ละการประยุ ก ต ใ ช ง านเพื่ อ ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละระบบคนเครื่ อ งจั ก ร การพิ จ ารณาพฤติ ก รรมมนุ ษ ย แ ละความสามารถทางชี ว วิ ท ยาและข อ จํ า กั ด ในการออกแบบเพื่ อ
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการทํางานของคน วงจรการพัฒนาของระบบ การกําหนด
หนาที่ของคน-เครื่องจักร การวิเคราะหงานและทักษะ การประเมินระบบ สัดสวนรางกายมนุษยเชิงวิศวกรรม การ
ออกแบบ ระบบควบคุมและหนาจอ อุปกรณแผงควบคุม สถานที่ทํางาน และเครื่องมือ
Basic concepts of ergonomics and their application to design of human-machine systems and
products; consideration of human behavioral and biological capabilities and limitations in design for
human efficiency, safety and comfort; systems development cycle; human-machine function allocation;
task and skill analysis; systems evaluation; anthropometry; design of control and display systems,
instrument panels, workplaces and tools
225-541

วิศวกรรมปจจัยมนุษย
3(3-0-6)
Human Factors Engineering
หลักทางกายภาพและสรีรศาสตรของมนุษยในการทํางาน รูปแบบความแข็งแรงของกลามเนื้อ การ
เคลื่อนไหวแบบพลศาสตร การควบคุมของระบบประสาท ความสามารถในการทํางานทางกายภาพ การกําหนดการ
พักผอน
Physics and physiology of humans at work; models of muscle strength; dynamic movements;
neural control; physical work capacity; rest allocation
225-640

หัวขอพิเศษในวิศวกรรมปจจัยมนุษย 1
3(3-0-6)
Special Topics in Human Factors Engineering I
หัวขอพิเศษที่ยังไมมีในหลักสูตรและเปนหัวขอที่ทันสมัยตอเหตุการณในวิศวกรรมปจจัยมนุษย
Special current interesting topics in human factors engineering not included in the curriculum

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

48

มคอ.2 (ภาคผนวก1)
225-641

หัวขอพิเศษในวิศวกรรมปจจัยมนุษย 2
3(3-0-6)
Special Topics in Human Factors Engineering II
หัวขอพิเศษที่ยังไมมีในหลักสูตรและเปนหัวขอที่ทันสมัยตอเหตุการณในวิศวกรรมปจจัยมนุษย
Special current interesting topics in human factors engineering not included in the curriculum

225-642

หัวขอพิเศษในวิศวกรรมปจจัยมนุษย 3
3(3-0-6)
Special Topics in Human Factors Engineering III
หัวขอพิเศษที่ยังไมมีในหลักสูตรและเปนหัวขอที่ทันสมัยตอเหตุการณในวิศวกรรมปจจัยมนุษย
Special current interesting topics in human factors engineering not included in the curriculum

225-740

ปจจัยมนุษยในการออกแบบผลิตภัณฑ
3(3-0-6)
Human Factors in Product Design
การพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคน และผลิ ต ภั ณ ฑ ระบบอุ ต สาหกรรม หลั ก การสํ า หรั บ การ
ออกแบบ และการประเมิ นผลิตภัณฑ การพิจารณาวิศวกรรมป จจัยมนุ ษยในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ
ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งคน-เครื่ อ งมื อ ความปลอดภั ย และการใช ง านผลิ ต ภั ณ ฑ การพิ จ ารณาป จ จั ย มนุ ษ ย ใ นการ
ออกแบบผลิตภัณฑสําหรับการใชงานในระดับสากล
Investigation of the human interface to consumer and industrial systems and products; basis
for their design and evaluation; discussions of human factors in the product design process; modeling the
human during product use; usability; human factors methods in product design evaluation; user-device
interface; safety and instructions for products; considerations for human factors in the design of products
for international use
4. กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมการผลิต (Manufacturing Engineering)
225-552

ทฤษฎีการตัดโลหะ
3(3-0-6)
Metal Cutting Theory
ทฤษฎี ข องการตั ดโลหะ การศึ ก ษาถึง ป ญ หาทั่ว ไปของกระบวนการตัด โลหะ การวิ เคราะห ข อ มู ล
ทางการตัดโลหะจากเอกสารปจจุบัน
Theory of metal cutting; contemporary and future problems of metal removal processes;
critical analyses of current literature
225-553

ระบบการขนถายวัสดุ
3(3-0-6)
Material Handling System
การวิเคราะห การออกแบบระบบการขนถายวัสดุและการนําไปใชงาน หลักการ หนาที่ อุปกรณและ
วิธีการการขนถา ยวัสดุ ผลกระทบดานระบบการขนถา ยวัสดุที่มีตอการออกแบบผังโรงงาน การใชเทคนิ คเชิง
ปริมาณในการออกแบบระบบการขนถายวัสดุ อธิบายปจจัยและวิธีการจัดการระบบการขนถายวัสดุ จุดวิกฤตของ
การออกแบบและการทํางานของระบบการไหลวัสดุที่เหมาะสม
Analysis, design, evaluation and implementation of material handling systems; principles;
functions; equipment; concepts and traditional approaches of material handling; impact of facilities design
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on material handling and application of quantitative techniques to material handling systems design;
description of factors and approaches to material handling management and the criticality of properly
designed and operated material flow systems
225-554

การผลิตแบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automation Manufacturing
คําจํากัดความและการพัฒนาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ตัวอยางระบบการผลิตแบบอัตโนมัติในการ
ทํางาน เชน ระบบการทํางานของ CNC การโปรแกรมเครื่องจักรกล CNC ระบบการขนถายวัสดุแบบอัตโนมัติ
ระบบการผลิตแบบยืดหยุน ระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอร
Definition and development of manufacturing automation system (MAS); examples of works in
MAS; CNC systems; programming for CNC machine; automated material handling system; CIM; FMS
225-558

คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
3(3-0-6)
Computer Aided Design
หลักการของคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ ตัวแบบทางคณิตศาสตรของวัตถุ การแปลงรูปทาง
เรขาคณิต การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบไปใชในกระบวนการผลิต
CAD systems and concepts; 3D wireframe and solid modeling systems; CAD in manufacturing
applications
225-560

คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูงสําหรับวิศวกรอุตสาหการ
3(3-0-6)
Advanced Engineering Mathematics for Industrial Engineers
เมทริกซสําหรับการแกปญหาสมการพีชคณิตเชิงเสน การตั้งสมการและหาผลเฉลยโดยใชเวคเตอรและ
แคลคูลัส การวิเคราะหเทนเซอรสําหรับสรางสมการและหาขอมูลของปญหาในทางวิศวกรรม หาผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนดวยคาสัมประสิทธคงที่ Fourier Series และอินทิกรัลสําหรับหาผลเฉลยของสมการเชิง
อนุพันธยอย การประยุกตกรรมวิธีเหลานี้กับปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Matrix methods for solving linear algebraic equations; selected topics in vector algebra and
calculus to set up the field equations and to develop formal procedures for obtaining their solutions; basic
tensor analysis for formulating the field equations and extracting necessary engineering information;
solving linear ordinary differential equations with constant coefficients; Fourier Series and integrals for
dealing with partial differential equations and their solutions; applications of these methods to
manufacturing engineering problems
225-561

การออกแบบเพื่อการผลิต
3(3-0-6)
Design for Manufacturing
แนวคิดเกี่ยวกับวิศวกรรมคอนเคอรเรนท การออกแบบเพื่อการผลิต(DFM) การออกแบบเพื่อการ
ประกอบ(DFA) การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต ผลกระทบของกระบวนการผลิต และพิกัดเผื่อในการออกแบบ
ประเด็นดานตนทุนและผลกําไรที่เกี่ยวของกับการออกแบบชนิดตางๆ DFM สําหรับกระบวนการผลิตแบบเฉพาะ
รวมทั้งการตกแตงดวยเครื่องจักร การฉีดขึ้นรูป กระบวนการทางดานโลหะแผนและการหลอ
Concepts of concurrent engineering; design for manufacturing (DFM); design for assembly
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(DFA); material and manufacturing processes selected; impact of manufacturing processes and tolerances
on design; cost and profitability issues associated with various design practices; DFM guidelines for
specific manufacturing processes such as machining, injection molding, sheet metal processing and
casting
225-650

หุนยนตอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Robotics
การนําหุนยนตมาใชงานในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ การทํางานของหุนยนต หลักการจลศาสตร
กลไกที่ควบคุมและลักษณะทางเรขาคณิตของแขนหุนยนต การวางแผนการทํางานของหุนยนตในงานตางๆ ระบบ
การมองภาพและการวิเคราะหขอมูลจากภาพเพื่อประกอบการทํางาน
Principle and concepts of robotics and conditions in manufacturing; robotics systems;
kinematics; mechanics and geometry; path and motion planning; task planning and robot vision

225-652

หัวขอพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 1
3(3-0-6)
Special Topics in Manufacturing Engineering I
หัวขอพิเศษที่ยังไมมีในหลักสูตรและเปนหัวขอที่ทันสมัยตอเหตุการณในวิศวกรรมการผลิต
Special current interesting topics in manufacturing engineering not included in the curriculum

225-653

หัวขอพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 2
3(3-0-6)
Special Topics in Manufacturing Engineering II
หัวขอพิเศษที่ยังไมมีในหลักสูตรและเปนหัวขอที่ทันสมัยตอเหตุการณในวิศวกรรมการผลิต
Special current interesting topics in manufacturing engineering not included in the curriculum

225-654

หัวขอพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 3
3(3-0-6)
Special Topics in Manufacturing Engineering III
หัวขอพิเศษที่ยังไมมีในหลักสูตรและเปนหัวขอที่ทันสมัยตอเหตุการณในวิศวกรรมการผลิต
Special current interesting topics in manufacturing engineering not included in the curriculum

225-750

เทคนิคดานปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
Artificial Intelligence Techniques
การแสดงและการใหเหตุผลของปญหา การสรางตัวแบบของปญหา วิธีการตาง ๆ ในการแกไขปญหา
ฐานความรู ระบบผูเชี่ยวชาญ เครื่องอนุม าน โครงขายประสาทเทียม แนวความคิดตรรกะแหงความคลุ มเครือ
กระบวนการเชิงพันธุกรรม การประยุกตใชปญญาประดิษฐในอุตสาหกรรม
Problem representation and reasoning; problem modeling; problem solving techniques;
knowledge base; expert systems; inference engine; artificial neural network; fuzzy logic; genetic algorithms;
industrial applications
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หมวดวิชาวิทยานิพนธ
225-681 วิทยานิพนธ
36(0-108-0)
Thesis
การศึกษาวิจัยของนักศึกษาในเนื้อหาวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภายใตการดูแลและการ
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และนักศึกษาตองรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา วิทยานิพนธจะ
ถูกเสนอตอคณะกรรมการวิทยานิพนธ และนักศึกษาจะตองสอบปองกันวิทยานิพนธเพื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
Research study on the topic of industrial and systems engineering under supervision of a thesis
advisory committee; thesis overviews should be presented to the thesis advisory committee and a student
must satisfactorily defend the thesis findings at the final examination for degree of Master of Engineering
(Industrial and Systems Engineering)
225-682 วิทยานิพนธ
18(0-54-0)
Thesis
การศึกษาวิจัยของนักศึกษาในเนื้อหาวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภายใตการดูแลและการ
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และนักศึกษาตองรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา วิทยานิพนธจะ
ถูกเสนอตอคณะกรรมการวิทยานิพนธ และนักศึกษาจะตองสอบปองกันวิทยานิพนธเพื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
Research study on the topic of industrial and systems engineering under supervision of a thesis
advisory committee; thesis overviews should be presented to the thesis advisory committee and a student
must satisfactorily defend the thesis findings at the final examination for degree of Master of Engineering
(Industrial and Systems Engineering)
225-781 วิทยานิพนธ
48(0-144-0)
Thesis
การศึกษาวิจัยของนักศึกษาในเนื้อหาวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภายใตการดูแลและการ
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และนักศึกษาตองรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา วิทยานิพนธจะ
ถูกเสนอตอคณะกรรมการวิทยานิพนธ และนักศึกษาจะตองสอบปองกันวิทยานิพนธเพื่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
Research study on the topic of industrial and systems engineering under supervision of a thesis
advisory committee; thesis overviews should be presented to the thesis advisory committee and a student
must satisfactorily defend the dissertation findings at the final examination for degree of Doctor of
Philosophy (Industrial and Systems Engineering)
225-782 วิทยานิพนธ
36(0-108-0)
Thesis
การศึกษาวิจัยของนักศึกษาในเนื้อหาวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภายใตการดูแลและการ
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และนักศึกษาตองรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา วิทยานิพนธจะ
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ถูกเสนอตอคณะกรรมการวิทยานิพนธ และนักศึกษาจะตองสอบปองกันวิทยานิพนธเพื่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
Research study on the topic of industrial and systems engineering under supervision of a thesis
advisory committee; thesis overviews should be presented to the thesis advisory committee and a student
must satisfactorily defend the dissertation findings at the final examination for degree of Doctor of
Philosophy (Industrial and Systems Engineering)
225-783 วิทยานิพนธ
48(0-144-0)
Thesis
การศึกษาวิจัยของนักศึกษาในเนื้อหาวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภายใตการดูแลและการ
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และนักศึกษาตองรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา วิทยานิพนธจะ
ถูกเสนอตอคณะกรรมการวิทยานิพนธ และนักศึกษาจะตองสอบปองกันวิทยานิพนธเพื่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
Research study on the topic of industrial and systems engineering under supervision of a thesis
advisory committee; Thesis overviews should be presented to the thesis advisory committee and a student
must satisfactorily defend the dissertation findings at the final examination for degree of Doctor of
Philosophy (Industrial and Systems Engineering)
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ภาคผนวก 2
สวนที่ 1 ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
1. โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก (1)
หมวดวิชาบังคับ ไมนอยกวา
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา
วิทยานิพนธ
36
รวมไมนอยกวา
36

หลักสูตรปรับปรุง

แผน ก แบบ ก (2)
9
9
18
36

2. แผนการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
225-573 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 ไมนับหนวยกิต
225-681 วิทยานิพนธ
9
รวม
9
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
225-574 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4
ไมนับหนวยกิต
225-681 วิทยานิพนธ
9
รวม
9
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
225-681 วิทยานิพนธ
9
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หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1. โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือกไมต่ํากวา
วิทยานิพนธ
36
รวมไมต่ํากวา
36

แผน ก แบบ ก 2
9
9
18
36

2. แผนการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
225-573 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 ไมนับหนวยกิต
225-681 วิทยานิพนธ
9
รวม
9
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
225-574 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4
ไมนับหนวยกิต
225-681 วิทยานิพนธ
9
รวม
9
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
225-681 วิทยานิพนธ
9

หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
54

หลักสูตรเดิม
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
225-681 วิทยานิพนธ
รวม
รวมตลอดหลักสูตร

9
9
9
36

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
225-501 ระเบียบวิธีวิจัย
3
225-502 การออกแบบการทดลอง
3
225-573 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 ไมนับหนวยกิต
xxx-xxx วิชาเลือก
6
รวม
12
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
225-503 ระบบการผลิตและการบริหารการ
ผลิต
225-574 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4
225-682 วิทยานิพนธ
xxx-xxx วิชาเลือก
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
225-682 วิทยานิพนธ
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3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต

ไมนับหนวยกิต
6
หนวยกิต
3
หนวยกิต
12
หนวยกิต
6

หลักสูตรปรับปรุง
รวม

หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
225-681 วิทยานิพนธ
รวม
รวมตลอดหลักสูตร

9

หนวยกิต

9
9
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
225-501 ระเบียบวิธีวิจัย
3
225-503 ระบบการผลิตและการบริหารการ
3
ผลิต
225-573 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 ไมนับหนวยกิต
xxx-xxx วิชาเลือก
6
รวม
12
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
225-502 การออกแบบการทดลอง
3
225-574 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ไมนับหนวยกิต
225-682 วิทยานิพนธ
6
xxx-xxx วิชาเลือก
3
รวม
12
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
225-682 วิทยานิพนธ

6

หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
55

หลักสูตรเดิม
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
225-682 วิทยานิพนธ
รวม
รวมตลอดหลักสูตร

6
6
6
36

3. ปรับปรุงรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
225-501 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
225-502 การออกแบบการทดลอง
Experimental Design
225-503 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต
Production Systems and Management
*225-57x สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Seminar
*ไมนับจํานวนหนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
กลุมวิชาเลือกดานการวิจัยการดําเนินงาน (Operations Research)
225-510
การจําลองแบบดวยคอมพิวเตอร
Computer Simulation
225-511
โปรแกรมเชิงเสนตรง
Linear Programming
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หลักสูตรปรับปรุง
รวม

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

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

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
225-682 วิทยานิพนธ
รวม
รวมตลอดหลักสูตร

6

หนวยกิต

6
6
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3. ปรับปรุงรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
225-501 ระเบียบวิธีวจิ ัย
Research Methodology
225-502 การออกแบบการทดลอง
Experimental Design
225-503 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต
Production Systems and Management
*225-57x สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Seminar
*ไมนับจํานวนหนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
กลุมวิชาเลือกดานการวิจัยการดําเนินงาน (Operations Research)
225-510 การจําลองแบบดวยคอมพิวเตอร
Computer Simulation
225-511 โปรแกรมเชิงเสนตรง
Linear Programming

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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225-512
225-513

225-514
225-515
225-610
225-611
225-612
225-613
225-614
225-615
225-616

หลักสูตรเดิม
การจัดการโครงการสําหรับอุตสาหกรรม
Industrial Project Management
พฤติกรรมองคกรและการเรียนรูสําหรับการจัดการ
อุตสาหกรรม
Organizational Behavior and Learning for Industrial
Management
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Logistic and Supply Chain Management
การจําลองแบบขายงาน
Network Modeling
กระบวนการสโตแคสติก
Stochastic Process
โมเดลการจัดลําดับการผลิต
Production Scheduling Model
โปรแกรมจํานวนเต็ม
Integer Programming
โปรแกรมเชิงพลวัต
Dynamic Programming
หัวขอพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 1
Special Topics in Operations Research I
หัวขอพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 2
Special Topics in Operations Research II
หัวขอพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 3
Special Topics in Operations Research III

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3(3-0-6)

225-513

3(3-0-6)
225-514
3(3-0-6)

225-515

3(3-0-6)

225-611

3(3-0-6)

225-614

3(3-0-6)

225-615

3(3-0-6)

225-616

3(3-0-6)

225-710

หลักสูตรปรับปรุง
พฤติกรรมองคกรและการเรียนรูสําหรับการจัดการ
อุตสาหกรรม
Organizational Behavior and Learning for Industrial
Management
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Logistic and Supply Chain Management
การจําลองแบบขายงาน
Network Modeling
โมเดลการจัดลําดับการผลิต
Production Scheduling Model
หัวขอพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 1
Special Topics in Operations Research I
หัวขอพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 2
Special Topics in Operations Research II
หัวขอพิเศษในการวิจัยการดําเนินงาน 3
Special Topics in Operations Research III
การหาคําตอบที่ดีที่สุดแบบหลายเกณฑ
Multiple Criteria Optimization

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรเดิม
225-710
การหาคําตอบที่ดีที่สุดแบบหลายเกณฑ
Multiple Criteria Optimization
กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมคุณภาพ (Quality Engineering)
225-530
วิศวกรรมความนาเชื่อถือ
Reliability Engineering
225-531
วิศวกรรมคุณภาพ
Quality Engineering
225-532
การปรับปรุงเพื่อการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุง
คุณภาพ
Productivity and Quality Improvement
225-533
พาณิชยอิเลกทรอนิกสสําหรับงานวิศวกรรม
E-commerce System Engineering
225-534
การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม
Total Productive Maintenance
225-630
การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการตามอนุกรมเวลา
Time Series Control and Process Adjustment
225-631
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมคุณภาพ 1
Special Topics in Quality Engineering I
225-632
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมคุณภาพ 2
Special Topics in Quality Engineering II
225-633
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมคุณภาพ 3
Special Topics in Quality Engineering III
225-730
การหาคําตอบที่ดีที่สุดดวยพื้นผิวตอบสนอง
Response Surface Methodology and Optimization
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หลักสูตรปรับปรุง
3(3-0-6)

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

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

กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมคุณภาพ (Quality Engineering)
225-530 วิศวกรรมความนาเชื่อถือ
Reliability Engineering
225-531 วิศวกรรมคุณภาพ
Quality Engineering
225-532 การปรับปรุงเพื่อการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ
Productivity and Quality Improvement
225-534 การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม
Total Productive Maintenance
225-631 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมคุณภาพ 1
Special Topics in Quality Engineering I
225-632 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมคุณภาพ 2
Special Topics in Quality Engineering II
225-633 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมคุณภาพ 3
Special Topics in Quality Engineering III
225-730 การหาคําตอบที่ดีที่สุดดวยพื้นผิวตอบสนอง

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรเดิม
กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมปจจัยมนุษย (Human Factors Engineering)
225-540
ปจจัยมนุษยในการออกแบบระบบ
Human Factors in Systems Design
225-541
วิศวกรรมปจจัยมนุษย
Human Factors Engineering
225-542
กลศาสตรของระบบกระดูกกลามเนื้อ
Mechanics of Musculoskeletal System
225-543
วิศวกรรมความปลอดภัยเชิงระบบ
System Safety Engineering
225-640
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมปจจัยมนุษย 1
Special Topics in Human Factors Engineering I
225-641
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมปจจัยมนุษย 2
Special Topics in Human Factors Engineering II
225-642
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมปจจัยมนุษย 3
Special Topics in Human Factors Engineering III
225-740
ปจจัยมนุษยในการออกแบบผลิตภัณฑ
Human Factors in Product Design
กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมการผลิต (Manufacturing Engineering)
225-550
ระบบสารสนเทศสําหรับการผลิต
Information Systems for Manufacturing
225-551
วิศวกรรมคูขนาน
Concurrent Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

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

หลักสูตรปรับปรุง
กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมปจจัยมนุษย (Human Factors Engineering)
225-540 ปจจัยมนุษยในการออกแบบระบบ
3(3-0-6)
Human Factors in Systems Design
225-541 วิศวกรรมปจจัยมนุษย
3(3-0-6)
Human Factors Engineering
225-640 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมปจจัยมนุษย 1
3(3-0-6)
Special Topics in Human Factors Engineering I
225-641 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมปจจัยมนุษย 2
3(3-0-6)
Special Topics in Human Factors Engineering II
225-642 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมปจจัยมนุษย 3
3(3-0-6)
Special Topics in Human Factors Engineering III
225-740 ปจจัยมนุษยในการออกแบบผลิตภัณฑ
3(3-0-6)
Human Factors in Product Design

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

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

กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมการผลิต (Manufacturing Engineering)
225-552 ทฤษฎีการตัดโลหะ
Metal Cutting Theory
225-553 ระบบการขนถายวัสดุ
Material Handling System
225-554 การผลิตแบบอัตโนมัติ
Automation Manufacturing

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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225-552
225-553
225-554
225-555
225-556
225-557
225-558
225-559
225-560

225-561
225-650

หลักสูตรเดิม
ทฤษฎีการตัดโลหะ
Metal Cutting Theory
ระบบการขนถายวัสดุ
Material Handling System
การผลิตแบบอัตโนมัติ
Automation Manufacturing
เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
Material Testing Technology
เทคโนโลยีวัสดุผง
Powder Material Technology
ระยะพิกัดเผื่อในการออกแบบและผลิต
Tolerance in Design and Manufacturing
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
Computer Aided Design
การวิเคราะหดวยไฟไนตอิลิเมนต
Finite Element Analysis
คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูงสําหรับวิศวกรอุตสาหการ
Advanced Engineering Mathematics for Industrial
Engineers
การออกแบบเพื่อการผลิต
Design for Manufacturing
หุนยนตอุตสาหกรรม
Industrial Robotics

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3(3-0-6)

225-558

3(3-0-6)

225-560

3(3-0-6)
225-561
3(3-0-6)
225-650
3(3-0-6)
225-652
3(3-0-6)
225-653
3(3-0-6)
225-654
3(3-0-6)
225-750
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
Computer Aided Design
คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูงสําหรับวิศวกรอุตสาหการ
Advanced Engineering Mathematics for Industrial
Engineers
การออกแบบเพื่อการผลิต
Design for Manufacturing
หุนยนตอุตสาหกรรม
Industrial Robotics
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 1
Special Topics in Manufacturing Engineering I
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 2
Special Topics in Manufacturing Engineering II
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 3
Special Topics in Manufacturing Engineering III
เทคนิคดานปญญาประดิษฐ
Artificial Intelligence Techniques

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรเดิม
225-651
225-652
225-653
225-654
225-750
วิทยานิพนธ
225-681
225-682
225-781
225-782
225-783

หลักสูตรปรับปรุง

การผลิตทางไกล
E-manufacturing
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 1
Special Topics in Manufacturing Engineering I
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 2
Special Topics in Manufacturing Engineering II
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมการผลิต 3
Special Topics in Manufacturing Engineering III
เทคนิคดานปญญาประดิษฐ
Artificial Intelligence Techniques
วิทยานิพนธ
Thesis
วิทยานิพนธ
Thesis
วิทยานิพนธ
Thesis
วิทยานิพนธ
Thesis
วิทยานิพนธ
Thesis

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

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

36(0-108-0)

วิทยานิพนธ
225-681

18(0-54-0)

225-682

48(0-144-0)

225-781

36(0-108-0)

225-782

48(0-144-0)

225-783

วิทยานิพนธ
Thesis
วิทยานิพนธ
Thesis
วิทยานิพนธ
Thesis
วิทยานิพนธ
Thesis
วิทยานิพนธ
Thesis

36(0-108-0)
18(0-54-0)
48(0-144-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)
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ภาคผนวก 3
สวนที่ 1 ตารางสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันนี้ การแขงขันทางธุรกิจไดดําเนิน
ไปในระดับนานาชาติ ดังนั้นความสามารถในการ
แข ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมในระดั บ นานาชาติ จึ ง
เปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถ
ในการคนควาหาความรูใหม และการนําความรู
ใหม ม าประยุ ก ต ใ ช ใ ห ทั น เหตุ ก ารณ แ ละความ
จําเปน เทคโนโลยีที่มีบทบาทสูงในอุตสาหกรรม
ครอบคลุมการจัดการเชิงระบบ เทคโนโลยีการ
ผ ลิ ต ก า ร วิ จั ย ด า น พ ฤ ติ ก ร ร ม ม นุ ษ ย ใ น
อุต สาหกรรม ความสัม พัน ธร ะหวา งมนุษยแ ละ
ระบบเครื่องจักรกล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในอุต สาหกรรมใหส ามารถใชป ระโยชน และอยู
รวมกับเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ที่ ใ ช อ ยู ใ นป จ จุ บั น การวิ จั ย เพื่ อ หาความรู ใ หม
หรือการเลือกใชเทคโนโลยีใหมอยางเหมาะสม
อาจจะกล า วได ว า อุ ต สาหกรรมประเทศไทยมี
ความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติอยู
แล ว ในระดั บ หนึ่ ง แต ก็ ยั ง มี ช อ งว า งที่ จํ า เป น
จะตองเรงรีบพัฒนาอีกมาก
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ได เ ป ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าตั้ ง แต ป พ.ศ.
2516 และเป ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาโทในป พ.ศ.
2542 และไดทํางานวิจัยอยางตอเนื่องในหลาย
สาขา เชน การตัดวัสดุ ไบโอดีเซล การแปรรูปไม
ยางพารา และการพั ฒ นาระบบการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมของภาคใต นอกจากนี้ภาควิชาฯได
พั ฒ นาห อ งปฏิ บั ติ ก ารและอาคารสถานที่ ให
สามารถรองรับการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยได รั บ ความสนั บ สนุ น
บางสวนจากเงินกูธนาคารโลก อนึ่ง ภาควิชาฯได
ให ค วามสํ า คั ญ แก ก ารพั ฒ นาอาจารย อ ย า ง
ตอเนื่อง จนสามารถมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก
ถึ ง 50%ในป พ .ศ.2549 และคณาจารย ข อง
ภาควิชาฯไดพัฒนาเขาสูการดํารงตําแหนงทาง
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปรัชญาของหลักสูตร
หลั ก สู ต ร วิ ศ วกรรม ศา สตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิช าวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบ มี เ ป า หมายเพื่ อ ผลิ ต นั ก วิ จั ย
ด า น วิ ศ ว ก ร ร ม อุ ต ส า ห ก า ร แ ล ะ
วิ ศ ว ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต ใ ห มี ค ว า ม รู
ความสามารถในระดั บ สู ง เป น ผู นํ า
ทางวิ ช าการที่ ส ามารถค น คว า หา
ความรู ใ หม และนํ า ความรู ใ หม ม า
ประยุกตใชอยางเหมาะสม ทั้งที่เปน
ความรูที่ใ ชโดยตรงในอุต สาหกรรม
และความรูในการจัดการเชิงระบบที่
ใช ใ นระบบงานอื่ น ๆ นอกวงการ
อุตสาหกรรม โดยจะตองแสดงใหเห็น
ความคิ ด สร า งสรรค ความเพี ย ร
พยายาม การแกไขปญหาอยางเปน
ร ะ บ บ บ น พื้ น ฐ า น ข อ ง ค ว า ม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมนุษยธรรม
โดยความรู ห รื อ สิ่ ง สร า งสรรค เ ป น
ความรู ใ นระดั บ สากล ซึ่ ง อาจจะ
เชื่อมโยงกับปญหาในระดับภูมิภาค
หรือระดับชาติ

วัตถุประสงคหลักสูตร
1. เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต และ
ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป น
นั ก วิ ช าการขั้ น สู ง มี ค วามรู
ความสามารถ และทักษะในการ
วิจัย เทียบเคียงไดในระดับสากล
2. เพื่ อ สร า งองค ค วามรู ใ หม ใ น
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบ หรื อ การนํ า ความรู
แ ล ะ แ น ว คิ ด เ ชิ ง วิ ศ ว ก ร ร ม
อุ ต ส า ห ก า ร แ ล ะ ร ะ บ บ ไ ป
ประยุกตและผสมผสานรวมกับ
ความรูสาขาอื่น เพื่อนําไปสูการ
ใชประโยชนไดจริง
3. เพื่อรวมมือกับนักวิชาการใน
สถาบันการศึกษาหรือหนวยงาน
อื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ใน
การแสวงหาความรูใหม การวิจัย
หรื อ การประยุ ก ต ใ ช ง านวิ จั ย
รวมกัน
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หลักการและเหตุผล
วิชาการอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนฐานของความพรอม
ในการพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ได
อยางเต็มที่
เหตุ ผ ลในการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและระบบ เข า
ดวยกัน เนื่อ งมาจาก สํา นัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดทําเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
และ
แนวทางการบริ ห ารเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่
มุงเนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี
ความสามารถระดั บ สู ง เพื่ อ ตอบสนองความ
ต อ งการผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทางวิ ศ วกรรม
อุ ต ส า ห ก า ร แ ล ะ ร ะ บ บ แ ก ส ถ า น ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ภาควิชา
ฯจึ ง เห็ น ว า เป น โอกาสอั น ดี ที่ จ ะเป ด หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและระบบ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
เพื่ อ ให เ กิ ด ความกระชั บ ในการบริ ห ารจั ด การ
ความตอเนื่องของหลักสูตร และความเหมาะสม
กับภาระงานและอัตรากําลังที่ภาควิชาฯมีอยูใน
ปจจุบัน โดยหลักสูตรนี้สามารถรับนักศึกษาเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกได
โดยตรง
หลั ก สูตรนี้จ ะเปน หลัก สูต รที่ เปดสอนแห ง
เดียวในภาคใต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ยังมีขอไดเปรียบคือ เปนศูนยกลางทางการศึกษา
ของภาคใต ภาควิชาฯ จึงไดพัฒนาหลักสูตรขึ้น
เพื่อเพิ่มพูนความรู และความสามารถในระดับสูง
ของบุ ค ลากรทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนในจั ง หวั ด
ภาคใต อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศใหมีขีด
ความสามารถดานการวิจัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปรัชญาของหลักสูตร

วัตถุประสงคหลักสูตร
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สวนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคลองระหวางรายวิชากับวัตถุประสงคของหลักสูตร
วัตถุประสงคของหลักการ
1. เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต และปรั ช ญา
ดุษฎีบัณฑิตที่เปนนักวิชาการขั้นสูง มี
ความรูความสามารถ และทักษะในการ
วิจัย เทียบเคียงไดในระดับสากล

2 . เ พื่ อ ส ร า ง อ ง ค ค ว า ม รู ใ ห ม ใ น
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและ
ระบบ หรื อ การนํ า ความรู แ ละแนวคิ ด
เชิงวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ไป
ประยุกตและผสมผสานรวมกับความรู
สาขาอื่น เพื่อนําไปสูการใชประโยชนได
จริง

รายวิชาที่สอดคลอง
225-611 โมเดลการจัดลําดับการผลิต
225-710 การหาคําตอบที่ดีที่สุดแบบหลายเกณฑ
225-730 การหาคําตอบที่ดีที่สุดดวยพื้นผิวตอบสนอง
225-740 ปจจัยมนุษยในการออกแบบผลิตภัณฑ
225-650 หุนยนตอุตสาหกรรม
225-750 เทคนิคดานปญญาประดิษฐ
225-681 วิทยานิพนธ
225-682 วิทยานิพนธ
225-781 วิทยานิพนธ
225-782 วิทยานิพนธ
225-783 วิทยานิพนธ
225-501 ระเบียบวิธีวิจัย
225-502 การออกแบบการทดลอง
225-503 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต
225-57x สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
225-510 การจําลองแบบดวยคอมพิวเตอร
225-511 โปรแกรมเชิงเสนตรง
225-513 พฤติกรรมองคกรและการเรียนรูสําหรับการ
จัดการอุตสาหกรรม
225-514 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
225-515 การจําลองแบบขายงาน
225-611 โมเดลการจัดลําดับการผลิต
225-710 การหาคําตอบที่ดีที่สุดแบบหลายเกณฑ
225-530 วิศวกรรมความนาเชื่อถือ
225-531 วิศวกรรมคุณภาพ
225-532 การปรับปรุงเพื่อการเพิ่มผลผลิตและการ
ปรับปรุงคุณภาพ
225-534 การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม
225-730 การหาคําตอบที่ดีที่สุดดวยพื้นผิวตอบสนอง
225-540 ปจจัยมนุษยในการออกแบบระบบ
225-541 วิศวกรรมปจจัยมนุษย
225-740 ปจจัยมนุษยในการออกแบบผลิตภัณฑ
225-552 ทฤษฎีการตัดโลหะ
225-553 ระบบการขนถายวัสดุ
225-544 การผลิตแบบอัตโนมัติ
225-548 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คําอธิบายเพิ่มเติม
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วัตถุประสงคของหลักการ

3 . เ พื่ อ ร ว ม มื อ กั บ นั ก วิ ช า ก า ร ใ น
สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานอื่น ๆ
ทั้งในและนอกประเทศ ในการแสวงหา
ค ว า ม รู ใ ห ม ก า ร วิ จั ย ห รื อ ก า ร
ประยุกตใชงานวิจัยรวมกัน

รายวิชาที่สอดคลอง
225-560 คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูงสําหรับวิศวกร
อุตสาหการ
225-561 การออกแบบเพื่อการผลิต
225-650 หุนยนตอุตสาหกรรม
225-750 เทคนิคดานปญญาประดิษฐ
225-681 วิทยานิพนธ
225-682 วิทยานิพนธ
225-781 วิทยานิพนธ
225-782 วิทยานิพนธ
225-783 วิทยานิพนธ
225-681 วิทยานิพนธ
225-682 วิทยานิพนธ
225-781 วิทยานิพนธ
225-782 วิทยานิพนธ
225-783 วิทยานิพนธ

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คําอธิบายเพิ่มเติม
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ภาคผนวก 4
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
1. ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1 :
รองศาสตราจารยสุเทพ บุตรดี
ยังไมไดรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอบกลับจากผูทรงคุณวุฒิ แมวาเวลาลวงเลยมามากแลว และได
ทําการติดตามมาระยะหนึ่งแลว
2. ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2 :
ผูชวยศาตราจารย ดร.เพียงใจ พานิชกุล
ยังไมไดรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอบกลับจากผูทรงคุณวุฒิ แมวาเวลาลวงเลยมามากแลว และได
ทําการติดตามมาระยะหนึ่งแลว
3. ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3:
รองศาสตราจารยพรเทพ ขอขจายเกียรติ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต ร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบเป น หลั ก สู ต รที่ ส ามารถสนองต อ ปรั ช ญาและ
วัตถุ ป ระสงค ที่ก ล า วไวใ นหน า ที่ 6 และหนา ที่ 7 ได ดี
พอสมควร เนื่อ งจากนัก ศึก ษาระดับวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจะตองทําวิจัยและ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ ซึ่ ง
เปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
แตอยางไรก็ตามถามีการแกไขปรับปรุงแผนการศึกษา
ตามที่เสนอแนะขางลางนี้นาจะชวยใหการเรียนการสอน
ตลอดจนการทําวิจัยของนักศึกษาดําเนินการไดดีและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1) นักศึกษาที่ไมไดจบปริญญาตรีหรือโทในสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการหรือเทียบเทาอาจจะตองเรียนปรับ
พื้นฐานในรายวิชา 4 วิชา และไมนับหนวยกิต ดังแสดง
รายวิชาในหนาที่ 11 นั้นเปนสิ่งที่ดี และถาเปนไปไดควร
กําหนดรายวิชาการศึกษาการเคลื่อนที่และเวลา (Motion
and Time Study) และรายวิชาเศรษฐศาสตรวิศวกรรม
(Engineering Economy) ใหนักศึกษากลุมนี้ไดเรียน
เพิ่มเติมดวย เพื่อชวยใหนักศึกษาเขาใจหลักการและ
ทฤษฎีการศึกษาการทํางานและเวลาที่ใชในกระบวนการ
ผลิต และการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม ซึ่ง
จะช ว ยให นั ก ศึ ก ษาสามารถปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางาน
ทางดานวิศวกรรมอุตสาหการและระบบไดดีขึ้น
2) ควรใหนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1
และนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรแบบ 1.1 เรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คําชี้แจงและการดําเนินการของผูรับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรพิจารณาแลวเห็นวารายวิชาสถิติวิศวกรรม 1
การควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต
การวิจัยการดําเนินงาน ทั้ง 4 วิชาเพียงพอสําหรับการ
ปรับพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาที่มาจากหลักสูตรอื่น หาก
นักศึกษาจําเปนตองใชความรูอื่นที่นอกเหนือจากรายวิชา
ขางตน ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาในการที่จะ
ใหนักศึกษาไปลงทะเบียนเพิ่มเติม

เห็นดวย
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
รายวิชา 225-501 ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อชวยใหนักศึกษา
เขาใจหลักการและวิธีการทําวิจัยไดมากยิ่งขึ้น
3) ควรใหนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
และนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรแบบ 2.1 และ
หลักสูตรแบบ 2.2 เรียนรายวิชา 225-503 ระบบการ
ผลิตและการบริหารการผลิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปที่
1 และใหนักศึกษาเรียนรายวิชา 225-501 ระเบียบวิธี
วิจัย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปที่ 1 เพื่อชวยใหนักศึกษา
เข า ใจหลั ก การและทฤษฎี ต า งๆ ด า นวิ ศ วกรรม
อุ ต สาหการให ม ากก อ นที่ จ ะเรี ย นรายวิ ช า 225-501
ระเบียบวิธีวิจัย
4) แกไขคําผิด
(4.1) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เปน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (หนาปก และ
หนาที่ 1)
(4.2) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2552 เป น รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 (หนาที่ 1)
(4.3) ตั ว เลขรวมจํ า นวนนั ก ศึ ก ษา ป ก ารศึ ก ษา
2553 ในหนาที่ 9 หัวขอที่ 2.5.2 แกไข 1 เปน 10

4.

ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4 :

คําชี้แจงและการดําเนินการของผูรับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรเห็นดวยกับการยายวิชาระบบการผลิตและ
บริหารการผลิตมาเปนวิชาบังคับ ของภาคการศึกษาที่ 1
แตจะคงรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยไวในภาคการศึกษาที่ 1
เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชานี้เปนการแนะนํานักศึกษาใหม
ใหเขาใจกระบวนวิธีในการทําวิจัยและวิทยานิพนธ โดย
ไมไดจํากัดวาจะเปนการทําวิจัยในสาขาใด เพราะฉะนั้นจึง
ไมจําเปนใหนักศึกษาตองเรียนรายวิชาระบบการผลิตและ
การบริหารการผลิตผานกอน

ไดดําเนินการแกไขแลว

ไดดําเนินการแกไขแลว

ไดดําเนินการแกไขแลว

ผศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
- ในหมวด 1 หัวขอ 1.1 และ 1.2 ชื่อภาษาไทยควรมี
คําวา "หลักสูตร" เพิ่มเติมไปดานหนาดวย เนื่องจากวา
ในภาษาอังกฤษมีคําวา Program ครับ
(อันนี้ผมเปรียบเทียบกับ มคอ. 2 ที่ภาค IE มช ทํา
ครับ)
- หัวขอ 4.1 หนาเดียวกัน บรรทัดสุดทายตองเปน
"ไมต่ํากวา"
- หัวขอ 5.1 หนา 2 (อันนี้เปนขอซักถาม)
หลักสูตรควรระบุชวงเวลาดวยหรือไม เชน ระบุวา
เปนหลักสูตร 2 ป หรือ 4 ป เปนตน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คําชี้แจงและการดําเนินการของผูรับผิดชอบหลักสูตร
ไดดําเนินการแกไขแลว

ไดดําเนินการแกไขแลว
ไดดําเนินการแกไขแลว
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
- ที่สุดทายเปนพิมพผิดอยูหนา 16 ในตารางบน ตอง
เปน "การออกแบบการทดลอง"

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คําชี้แจงและการดําเนินการของผูรับผิดชอบหลักสูตร
ไดดําเนินการแกไขแลว
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ภาคผนวก 5
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ
1.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-650
INDUSTRIAL ROBOTICS
3
225-681
THESIS
36
225-682
THESIS
18
225-781
THESIS
48
225-782
THESIS
36
225-783
THESIS
48
1.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
1.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 1.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
1) กุลภัสร ทองแกว สุภาพรรณ ไชยประพัทธ และเจริญยุทธ เดชวายุกุล. 2554, “แบบจําลองประเมินความ
คลาดเคลื่อนของตําแหนงการตัดบนชิ้นงานที่ถูกจับยึดดวยตัวจับชิ้นงานกอนกระบวนการตัด”,
วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ปที่ 21, ฉบับที่ 1
2) S. Chaiprapat and S. Rujikietgumjorn (2008) Modeling of positional variability of a fixtured
workpiece due to locating errors. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol
36, p. 724-731
3) S. Chaiprapat, B. Limsakul, and N. Sirivongpaisal (2008) A feasibility study on establishing
distribution centres for One Tambon One Product (OTOP) project in Songkla Province.
International Journal of Integrated Supply Management, vol. 4, no. 1, p. 34-48
4) N. Boonyanuwat, S. Suthammanon, N. Memonkol, and S. Chaiprapat (2008) Application of quality
function deployment for designing and developing a curriculum for Industrial Engineering at Prince
of Songkla University. Songklanakarin Journal of Science and Technology, vol. 30, May-Jun, p.
349-353
5) S. Chaiprapat and S. Rujikietgumjorn (2006) Resultant geometric variation of a fixtured workpiece.
Part I: a simulation. Songklanakarin Journal of Science and Technology, vol. 28, Jan-Feb, p. 182190
6) S. Chaiprapat and S. Rujikietgumjorn (2006) A method to analyze effects of surface variational
model on positional geometric variability. Songklanakarin Journal of Science and Technology, vol.
28, Jan-Feb, p. 170-179

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภิสพร มีมงคล
2.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-532
PRODUCTIVITY AND QUALITY IMPROVEMENT
3
225-561
DESIGN FOR MANAUFACTURING
3
225-681
THESIS
36
225-682
THESIS
18
225-781
THESIS
48
225-782
THESIS
36
2.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
2.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 2.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
1) วิภาวี ศรีทาสรอย เสกสรร สุธรรมานนท และนภิสพร มีมงคล กิตติ เจิดรังสี. 2552, “การศึกษาความเปนไป
ไดในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากหมึกในจังหวัดสงขลา”, วารสารวิจัย มข., ป 2552, ฉบับที่ 3
2.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) ยงยุทธ ดุลยกุล, นภิสพร มีมงคล, และ ประภาศ เมืองจันทรบุรี, 2551. “การศึกษาโครงสรางทางโลหะวิทยา
และสมบัติทางกลของการเชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยกระแสเชื่อมและสวนผสมของแกสคลุมที่แตกตางกัน
โดยกรรมวิธีการเชื่อมแมก”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา,
20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 1159 – 1165
2) สุพร ฤทธิภักดี,สุขอังคณา, ลี, สุริยา โชคสวัสดิ์, เจริญ, ชุมมวล, นลิน, เพียรทอง และ นภิสพร มีมงคล,
2551. “อิทธิผลของเวลาการอบชุบและขนาดอนุภาคตอความแข็งและระยะแพรของวิธีชุบผิวแข็งดวยการ
หอหุมซีเมนต”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22
ตุลาคม 2551, หนา 704 – 711
3) อับดุล บินระหีม, นภิสพร มีมงคล, ประภาศ เมืองจันทรบุรี, 2551. “ศึกษาสมบัติทางโลหะวิทยา และทางกล
ของการเชื่อมอะลูมิเนียม A356 ซึ่งหลอโดยเทคโนโลยี การหลอกึ่งแข็งดวยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานแบบ
กวน”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม
2551, หนา 1111 – 1116
4) นภิสพร มีมงคล,รัญชนา สินธวาลัย และ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, 2550. “กรณีศึกษา การประยุกคใชเทคนิคการ
บริหารความสัมพันธลูกคากับผูมีสวนไดสวนเสียของภาควิชาวิศวกรรมอุตสหการ”, การประชุมวิชาการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 438 – 445
5) นภิสพร มีมงคล,รัญชนา สินธวาลัย และ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, 2550. “ประยุกตใชบานคุณภาพเพื่อสราง
หลักสูตรระยะสั้นสําหรับเตรียมความพรอมนักศึกษาฝกงาน กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ”, การ
ประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา
1525 – 1533
6) นภิสพร มีมงคล,ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร และ รัญชนา สินธวาลัย, 2550. “การนําเทคนิคการวิเคราะหขอขัดของ
และผลกระทบมาปรับปรุงกระบวนการฝกงานของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ”, การประชุม
วิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1534 –
1539
7) วิภาวี ศรีทาสรอย,เสกสรร สุธรรมานนท,นภิสพร มีมงคล และ กิตติ เจิดรังสี, 2550. “การศึกษาศักยภาพใน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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การจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากหมึกในจังหวัดสงขลา”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1293 – 1297
8) สาธิต คงเขียว,นภิสพร มีมงคล และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2550. “การศึกษาศักยภาพของการจัดตั้งโรงงาน
แปรรูปสับประรดใน จังหวัดพัทลุง”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550,
ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1421 – 1426
9) สุพร ฤทธิภัคดี,สุขอังคณา ลี,สุริยา โชคสวัสดิ์ และ นภิสพร มีมงคล, 2550. “การศึกษาความแข็งผิวโดย
วิธีการ Cementation”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 –
26 ตุลาคม 2550, หนา 624 – 689
10) Napisporn Memongkol, 2007, “Microstructure and mechanical properties of aluminum/silicon carbide
composites”, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment (ICEE 2007),
May 10-11, 2007, Phuket Graceland Resort & Spa, Thailand
11) Nirachara Boonyanuwat, Sakesun Suthummanon, Napisporn Memongkol and Supapan Chaiprapat,
2007. “An Application of Quality Function Deployment to Construct an IE Curriculum”, PSU-UNS
International Conference on Engineering and Environment (ICEE 2007), May 10-11, 2007, Phuket
Graceland Resort & Spa, Thailand
12) Piyachat Chaiyotha, Napisporn Memongkol, Sakesun Suthummanon and Supapan Chaiprapat,
2007. “SWOT Analysis and Strategic Development for the Department of Industrial Engineering”,
PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment (ICEE 2007), May 10-11,
2007, Phuket Graceland Resort & Spa, Thailand
13) Runchana Sinthavalai, Napisporn Memongkol and Srisit Chainrabutra, 2007, “Quality Culture and
Practice: Japanese and Western Owned Firms with Thai Affiliations”, Proceeding of the 5th
International Conference on Quality and Reliability, November 5-7, 2007, Hotel Imperial Maeping
Chiangmai, Thailand
14) Runchana Sinthavalai, Napisporn Memongkol and Srisit Chainrabutra, 2007, “Integrating KM in
CRM Practice: A case study in higher Education”, Proceeding of the 5th International Conference
on Quality and Reliability, November 5-7, 2007, Hotel Imperial Maeping Chiangmai, Thailand
15) Runchana Sinthavalai, Napisporn Memongkol and Srisit Chainrabutra, 2007, “An Exploratory study
of across-culture effects: Case study of Japanese and western-owned firms in Thailand”,
Proceeding of the 2nd International Conference on Operations and Supply Chain Management, May
18-20, 2007, Novotel Siam Square Hotel, Bangkok, Thailand
16) Napisporn Memongkol and Sakesun Suthummanon, 2006, “Using Activity-Based Costing for a
Department of Industrial Engineering in a Public University”, Proceeding of the 11th annual
international conference on industrial engineering theory, applications & practice, October 24-27,
2006, Nagoya, Japan
17) Napisporn Memongkol and Sutham Niyomwas, 2006, “In situ synthesis of Al-TiC-Al2O3 and Al-SiCAl2O3 composites”, Proceeding of Sessions and Symposia sponsored by the Extraction and
Processing Division (EPD) of TMS (The Minerals, Metals & Materials Society) held during the 2006
TMS Annual Meeting in San Antonio, Texas, March 12-16, 2006, U.S.A
18) Napisporn Memongkol, Lek Sikong, Tawatchai Plookpol and Suttinun Saensa-nguan, 2005,
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“Properties of Porous Bronze Parts Prepared by Powder Sintering”, PSU-UNS International
Conference on Engineering and Environment – ICEE-2005, Novi Sad, May 18-20, 2005, Serbia &
Montenegro
19) Napisporn Memongkol, Sakesun Suthummanon Sumonta Mingsuk and Natnarin Palrat, “Efficiency
Improvement of Rubber Band Factory”, Proceeding of Industrial Engineering Conference Network,
October 4-5, 2005, Bangkok, Thailand (In Thai)
2.2.4 งานวิจัย
1) การสังเคราะหและศึกษาวัสดุผสมเหล็ก-ทังสเตนคารไบด
- แหลงทุน: ทุนพัฒนาทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- งบประมาณ: 200,000 บาท (พ.ศ. 2549 - 2551)
2) ผลกระทบของไททาเนียมไดออกไซดในการสังเคราะหวัสดุผสมเหล็ก-ไททาเนียมคารไบดจากอิลเมไนต
- แหลงทุน: ทุนพัฒนาทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- งบประมาณ: 200,000 บาท (พ.ศ. 2549 - 2551)
3) การสังเคราะหซิลิกอนคารไบดพรุน และผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงดวยซิลิกอนคารไบดพรุนจาก
ไมยางธรรมชาติ
- แหลงทุน: ทุนพัฒนาทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- งบประมาณ: 299,000 บาท (พ.ศ. 2549 - 2550)
4) การสังเคราะหและศึกษาสมบัติของ ผงไททาเนียมไดบอไรด ระดับนาโน
- แหลงทุน: ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
- งบประมาณ: 190,000 บาท (พ.ศ. 2549 - 2550)
2.2.5 หนังสือตํารา : 1) นภิสพร มีมงคล, 2548. “โลหกรรมวัสดุผง”. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2.2.6 รางวัล : 3. ผูชวยศาตราจารย ดร.เสกสรร สุธรรมานนท
3.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
225-511
LINEAR PROGRAMMING
225-681
THESIS
225-682
THESIS
225-781
THESIS
225-782
THESIS
225-783
THESIS
3.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
3.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 3.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนวยกิต
3
36
18
48
36
48
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1) เสกสรร สุธรรมานนท และชูศักดิ์ ภิบาล. 2554, “การศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนการตั้งสถานีบริการกาซ
เชื้อเพลิง NGV และสถานีบริการกาซเชื้อเพลิง LPG ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา”, วารสารวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ,ปที่ 18, ฉบับที่ 3
2) พัณณชิตา ทัพพวรางกกูร เสกสรร สุธรรมานนท และพรรษมน บุษบงษ. 2553, “การวิเคราะหตนทุนตอ
หนวยการใหบริการทดสอบคุณภาพน้ํา” วารสาร มฉก.วิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปที่
14, ฉบับที่ 27
3)
นิกร ศิริวงศไพศาล เสกสรร สุธรรมานนท และอารดา ลีชุติวัฒน. 2553, “การปรับปรุงระบบการจัดการ
คลังสินคาของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา”, วารสารวิจัย มข., ปที่ 15, ฉบับที่ 3
4) วิภาวี ศรีทาสรอย เสกสรร สุธรรมานนท และนภิสพร มีมงคล กิตติ เจิดรังสี. 2552, “การศึกษาความเปนไป
ไดในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากหมึกในจังหวัดสงขลา”, วารสารวิจัย มข., ฉบับที่ 3
5) Sakesun Suthummanon Wanida Rattanamanee Nirachara Boonyanuwat, Pienpon Saritprit. 2011,
“Applying activity-based costing (ABC) to a parawood furniture factory”, The Engineering Economist,
Vol.56
6) Sakesun Suthummanon and Vincent Omachonu, 2008. “Cost Minimization Models: Applications in
Teaching Hospital”, European Journal of Operational Research, Vol 186, May 2008, pp. 1175-1183
7) Vincent Omachonu, Sakesun Suthummanon, M. Akcin and S. Asfour, 2007. “Predicting Length of
Stay for Medicare Patients at a Teaching Hospital”, Health Services Management Research, Vol.
17, 2004, pp. 1 – 12
8) Sakesun Suthummanon and Vincent Omachonu, 2005. “Applying Activity-Based Costing (ABC) to
the Nuclear Medicine Unit”, Journal of Health Services Management Research, August 2005, Vol.
18, No.3, pp. 141- 150
9) Sakesun Suthummanon, and Vincent Omachonu, 2004. “DRG-based Cost Minimization
Models:Applications in a Hospital Environment”, Healthcare Management Science, August, 2004,
Vol. 7 No 3.pp. 197-205
10)Vincent Omachoun, Sakesun Suthummanon, and N.G. Einspruch, 2004. “The Relationship Between
Quality and Cost of Quality for a Manufacturing Company”, International of Quality and Realiability
Management, Vol. 21, Issue 3, 2004, pp. 277 – 290
3.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) โกศล มุสิกรังศรี, วนิดา รัตนมณี, และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2551. “การศึกษาโครงขายโลจิสติกสขา
ออกของอุตสาหกรรมไมยางพารา: กรณีศึกษา 5 จังหวัดภาคใต”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 1117 – 1122
2) ณัฐวุฒิ งามสุทธิ์, วนิดา รัตนมณี, และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2551. “การศึกษาตัวแบบการขนสงระบบโลจิ
สติกสขาเขาของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา : กรณีศึกษา 5 จังหวัดภาคใต”, การประชุม
วิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 1130 –
1137
3) ทรงธรรม บูรณะ, สัณหชัย กลิ่นพิกุล,ชาคริต ทองอุไร, และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2551. “การวิเคราะห
ผลตอบแทนการลงทุนดานเทคนิคและเศรษฐศาสตรในการผลิตไบโอดีเซลจากไขสบู”, การประชุมวิชาการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 953 – 959
4) ธรรมศักดิ์ แจงจบ, สมชาย,ชูโฉม, และ เสกสรร,สุธรรมานนท, 2551. “การเพิ่มผลผลิตของสายการผลิต
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ผลิตกุงซูชิในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ.
2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 611 – 613
5) ธรรมศักดิ์ แจงจบ, สมชาย,ชูโฉม, และ เสกสรร,สุธรรมานนท, 2551. “การเพิ่มผลผลิตของสายการผลิต
ผลิตกุงซูชิ โดยการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวนํ้า”, การประชุมวิชาการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 803 – 807
6) ทรงธรรม บูรณะ, สัณหชัย กลิ่นพิกุล, ชาคริต ทองอุไร, และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2550. “การผลิตไบโอ
ดีเซลจากไขสบูที่ไดจากกระบวนการกระทําใหเปนกลางของน้ํามันปาลมดิบ”, การประชุมวิชาการขายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1310 – 1315
7) นิกร ศิริวงศไพศาล, โชษิตา คุณากรนิยมรัตน และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2550. “การจัดการสินคาคงคลัง
อาหารสําหรัรบฟารมเลี้ยงไกเนื้อ”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550,
ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1103 – 1108
8) วิภาวี ศรีทาสรอย,เสกสรร สุธรรมานนท,นภิสพร มีมงคล และ กิตติ เจิดรังสี, 2550. “การศึกษาศักยภาพ
ในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากหมึกในจังหวัดสงขลา”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1293 – 1297
9) สาธิต คงเขียว,นภิสพร มีมงคล และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2550. “การศึกษาศักยภาพของการจัดตั้ง
โรงงานแปรรูปสับประรดใน จังหวัดพัทลุง”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป
พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1421 – 1426
10) อารดา ลีชุติวัฒน,นิกร ศิริวงศไพศาล และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2550. “การปรับปรุงระบบการจัดการ
คลังสินคาของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา”, IE Network Conference 2007, ภูเก็ต, 24- 26
ตุลาคม 2550, หนา 736 – 742
11) N. Boonyanuwat, S. Suthummanon, N. Memongkol, and S. Chaiprapat. 2007. An Application of
Quality Function Deployment to Construct an IE Curriculum, PSU-UNS International Concerence
on Engineering and Environment –ICEE 2007, Phuket, Thailand, May 10-11 2007
12) N. Sirivongpisal, S. Suthummanon and C. Khunagornniyomrattana, 2007. Inventory Management
of Farm Poultry Feed, 18th Annual Conference of the Production and Operations Management
Society, Dallas, Texas, U.S.A, May 4-7, 2007
13) N. Sirivongpisal, S. Suthummanon and W. Kongkaew, 2007. Process Improvement at Outpatient
Drugs Department in Songklanagarind Hospital Through Computer Simulation, 18th Annual
Conference of the Production and Operations Management Society, Dallas, Texas, U.S.A, May 47, 2007
14) P. Chaiyotha, N. Memongkol, S. Suthummanon, S. chaiprapat, 2007. SWOT Analysis and
Strategic Development for the Department of Industrial Engineering, PSU-UNS International
Concerence on Engineering and Environment –ICEE 2007, Phuket, Thailand, May 10-11 2007
15) S. Suthummanon and N. Sirivongpisal, 2007. Applications of Cost Minimization in a Teaching
Hospital, 18th Annual Conference of the Production and Operations Management Society, Dallas,
Texas, U.S.A, May 4-7, 2007
16) W. Kongkaew, N. Sirivongpisal, S. Suthummanon. 2007. The use of Computer Simulation for
Process Improvement at Outpatient Drugs Department in Songklanagarind Hospital, PSU-UNS
International Conference on Engineering and Environment –ICEE 2007, Phuket, Thailand, May
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10-11 2007
17) N. Memongkol and S. Suthummanon. 2006. Using Activity-Based Costing for a Department of
Industrial Engineering in a Public University, The Proceedings of the 11th Annual International
Conference on Industrial Engineering Theory, Applications & Practice, Nagoya, Japan, 24-27
October 2006
18) S. Suthummanon and V. Omachonu, 2005. Effects of Cost of Quality of Quality on Total
Productivity and Quality for a Service Company, The 11th International Conference on Productivity
and Quality Research 2005, New Delhi, India, 12-15 December, 2005
19) S. Suthummanon and W. Rattanamanee, 2005. Effect of Cost of Quality of Quality for Laboratory
Department in a Teaching Hospital, The sixth Asia-Pacific Industrial Engineering and Management
Systems Conference 2005, Manila, Philippines, 4-7 December, 2005
20) S. Suthummanon, and W. Rattanamanee, 2005. The Relationship between Quality and Cost of
Quality for a Radiology Department, PSU-UNS Conference on Engineering and EnvironmentICEE-2005, Novi-Sad, Serbia & Montenegro, 19-21 May, 2005
21) W. Rattanamanee, S. Suthummanon, G. Cianglhow and K. Phurisakphaisal. 2005. Improving
Material Handling System for Parawood Factory, PSU-UNS Conference on Engineering and
Environment-ICEE-2005, Novi-Sad, Serbia & Montenegro, 19-21 May, 2005
22) W. Rattanamanee, S. Suthummanon, G. Cianglhow and K. Phurisakphaisal. 2005. Improving
Material Handling System for Parawood Factory, PSU-UNS Conference on Engineering and
Environment-ICEE-2005, Novi-Sad, Serbia & Montenegro, 19-21 May, 2005
23) V.K. Omachonu, and S. Suthummanon, 2004. A Predictiive Model for Length of Stay for Medicare
Patients Using MEPS (Medical Expenditure Panel Survey) Data, Proceeding of the 10th
Commemorative International Conference on Productivity & Quality Research (ICPQR 2004),
Miami, Florida, U.S.A. February 16-19, 2004
3.2.4 งานวิจัย
1) A Potential Study of Hua-It Market as a Collection and Distribution Center of Agricultural Products
in Southern Region
2) ปจจัยมนุษยและความปลอดภัย
- แหลงทุน: ทุนพัฒนาทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- งบประมาณ: 1700,000 บาท (พ.ศ. 2549)
3) การศึกษาศักยภาพตลาดหัวอิฐตอการเปนศูนยรวบรวมและกระจายสินคาเกษตรในภาคใต แหลงทุน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
4) การสรางตัวแบบเครือขายโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล
- แหลงทุน งบประมาณแผนดิน
5) การศึกษารอบเวลาการผลิตที่เหมาะสมในกระบวนการ Head Stack Assembly
- แหลงทุนศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
6)
การศึกษาระบบโลจิสติกสยอนกลับของขยะคอมพิวเตอร ในภาคใตของ ประเทศไทยสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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7) การศึกษาระบบการจัดการจัดตั้งลานรับซื้อปาลมน้ํามัน กรณีศึกษา สหกรณจังหวัดกระบี่ ศูนยวิจัยโลจิ
สติกส ภายใตสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.)
8) การศึกษาความเปนไปไดการจัดตั้งอุตสาหกรรมตอเรือจังหวัดสตูล กระทรวงอุตสาหกรรม
9) การศึกษาความเปนไปไดการจัดตั้งโรงงานน้ํายางขน จังหวัดสตูล องคการบริหารจังหวัดสตูล
10) การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีใ นการจัด การฮาลาลโลจิส ติก สข องผลิต ภัณ ฑอ าหารฮาลาล กรณีศึก ษา
ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3.2.5 หนังสือตํารา : 3.2.6 รางวัล : 4. รองศาสตราจารย ดร.นิกร ศิริวงศไพศาล
4.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-502
EXPERIMENTAL DESIGN
3
225-514
LOGISTIC AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
3
225-530
RELIABILITY ENGINEERING
3
225-681
THESIS
36
225-682
THESIS
18
225-710
MULTIPLE CRITERIA OPTIMIZATION
3
225-730
RESPONSE SURFACE METHODOLOGY AND OPTIMIZATION
3
225-781
THESIS
48
225-782
THESIS
36
225-783
THESIS
48
4.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
4.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 4.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
1) นิกร ศิริวงศไพศาล เสกสรร สุธรรมานนท และอารดา ลีชุติวัฒน, 2553 “การปรับปรุงระบบการจัดการ
คลังสินคาของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา”, วารสารวิจัย มข., ปที่ 15, ฉบับที่ 3
2) Chaiprapat, S., Limsakul, B. and Sirivongpaisal, N., 2008 “A feasibility study on establishing
distribution centres for One Tambon One Product (OTOP) project in Songkhla Province”, Int. J.
Integrated Supply Management, Vol. 4, No. 1, pp.34–48
3) Koiwant, J., Pattrawichkul, N., Sirivongpaisal, N., 2007. “Quality Improvement in High Pressure
Hydraulic Hose Manufacturing Company”, Research and Development Journal, Vol. 18, No. 2,
pp.56-63
4.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) ธยา ภิรมย และ นิกร ศิริวงศไพศาล, 2550. “การประยุกตใชแบบจําลองเหตุการณ (simulation) ในการวาง
แผนการผลิตของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป
พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 417 – 423
2) นิกร ศิริวงศไพศาล และ พันธยศ วรเชฐวราวัตร, 2550. “การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อชวยการวางแผน
และควบคุมการผลิตสําหรับโรงงานผลิตทอไฮดรอลิก”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
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ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1109 – 1114
3) นิกร ศิริวงศไพศาล, โชษิตา คุณากรนิยมรัตน และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2550. “การจัดการสินคาคงคลัง
อาหารสําหรับฟารมเลี้ยงไกเนื้อ”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550,
ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1103 – 1108
4) ผจงจิต พิจิตบรรจง, สัณหชัย กลิ่นพิกุล, นิกร ศิริวงศไพศาล, และ โรจนัจฉริย ดานสวัสดิ์, 2550.
“การศึกษารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดระบบกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลนา
หมอม อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ.
2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1505 - 1510
5) อารดา ลีชุติวัฒน,นิกร ศิริวงศไพศาล และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2550. “การปรับปรุงระบบการจัดการ
คลังสินคาของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา”, IE Network Conference 2007, ภูเก็ต, 24- 26
ตุลาคม 2550, หนา 736 – 742
6) Khunagornniyomrattana, C., Sirivongpaisal, N. and Suthummanon, S., 2007. “Inventory
Management of Poultry’s Feed in Farm”, Proceedings of the 18th Annual Production and
Operations Management Society Conference , Dallas, Texas, U.S.A., June 4-7, 2007.
7) Kongkaew, W., Sirivongpaisal, N. and Suthummanon, S., 2007. “Process Improvement at
Outpatient Drugs Department in Songklanagarind Hospital through Computer Simulation”,
Proceedings of the 18th Annual Production and Operations Management Society Conference ,
Dallas, Texas, U.S.A., June 4-7, 2007
8) Suthummanon, S., Sirivongpaisal, N. and Omachonu, V., 2007. “Applications Of Cost Minimization
in a Teaching Hospital”, Proceedings of the 18th Annual Production and Operations Management
Society Conference , Dallas, Texas, U.S.A., June 4-7, 2007.
9) Leenanunath, T. and Sirivongpaisal, N., 2006. “Energy Management by Simulation of Air Handling
Units Degradation Behavior for Planning Maintenance Schedule", Proceedings of the 2006 IEEE
International Conference on Management of Innovation and Technology, Singapore, June 21-23,
2006, pp. 1070-1074.
10) Limsakul, B. and Sirivongpaisal, N.,2006 “Cost Analysis and Cost Reduction in Training Service
Division”, Proceedings of the 7th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems
Conference, Bagkok, Thailand, December 17-20, 2006, pp. 2048-2056.
4.2.4 งานวิจัย
1) Logistics Network Modeling for Biodiesel Refinery Industry
2) A Potential Study of Hua-It Market as a Collection and Distribution Center of Agricultural Products
in Southern Region
3) A Commodity Flow Study in Songkhla Province
4.2.5 หนังสือตํารา : 4.2.6 รางวัล : -
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5. รองศาสตราจารย สมชาย ชูโฉม
5.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-501
RESEARCH METHODOLOGY
3
225-503
PRODUCTION SYSTEMS AND MANAGEMENT
3
225-532
PRODUCTIVITY AND QUALITY MANAGEMENT
3
225-558
COMPUTER AIDED DESIGN
3
225-681
THESIS
36
225-682
THESIS
18
225-750
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUE
3
225-781
THESIS
48
225-782
THESIS
36
225-783
THESIS
48
5.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
5.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 5.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
1) วนิดา รัตนมณี, สมชาย ชูโฉม, ศราวุธ ดอกจําปา, และ ภิรมยญา พุฒทอง, 2548. “การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตขั้นตอนการบรรจุเนื้อปลาลงกระปอง สําหรับผลิตภัณฑปลากระปอง”,
วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปที่ 16 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548, หนา 60-64
2) ธเนศ รัตนวิไล สมชาย ชูโฉม และวิษณุ รัตนะ, 2554. “การพัฒนาเซลลการผลิตอัตโนมัติ : กรณีศึกษา
เครื่องกัดซีเอ็นซีและหุนยนตอุตสาหกรรม”, วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ปที่ 21 ฉบับที่
3
5.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) ธรรมศักดิ์ แจงจบ, สมชาย,ชูโฉม, และ เสกสรร,สุธรรมานนท, 2551. “การเพิ่มผลผลิตของสายการผลิต
ผลิตกุงซูชิในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ.
2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 611 – 613
2) ธรรมศักดิ์ แจงจบ, สมชาย,ชูโฉม, และ เสกสรร,สุธรรมานนท, 2551. “การเพิ่มผลผลิตของสายการผลิต
ผลิตกุงซูชิ โดยการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา”, การประชุมวิชาการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 803 – 807
3) สมชาย ชูโฉม และ ชาญชัย แซเสี้ยว, 2550. “การศึกษาเพื่อขยายรอบระยะเวลาการปนน้ํายางขน”, การ
ประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา
708 – 714
4) กุลยุทธ บุญเซง, สมชาย ชูโฉม, ธเนศ รัตนวิไล, และ สมเกียรติ นาคกุล, 2548. “การปรับปรุง
กระบวนการอบไมยางพารา”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่
4 (PEC-4),หาดใหญ สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2548
5) วนิดา รัตนมณี, สมชาย ชูโฉม, ศราวุธ ดอกจําปา, และ ภิรมยญา พุฒทอง, 2548. “การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตขั้นตอนการบรรจุเนื้อปลาลงกระปอง สําหรับผลิตภัณฑปลากระปอง”, วิศวกรรมสาร
ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปที่ 16 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548, 60-64.
6) สมชาย ชูโฉม, พิจิตร พิศสุวรรณ, พิเชฐ ตระการชัยศิริ, และ วนิดา รัตนมณี, 2548. “การปรับละเอียดเพื่อ
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ตั้งคาปจจัยการตัดในการกลึงสําเร็จชิ้นงานไมยางพารา ”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 4 (PEC-4), หาดใหญ สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2548.
7) กฤษณ ขวัญนิมิตร, ศุภโชค วิริยโกศล, องุน สังขพงศ, และ สมชาย ชูโฉม, 2547. “อิทธิพลของแรงปอน
และความเร็วใบเลื่อยสายพานที่มีผลตออัตราการปอนใน กระบวนการเลื่อยไม”, การประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 4, เชียงใหม, 10-11 สิงหาคม 2547.
8) ชํานิ กิ่งแกว,เสกสรร สุธรรมานนท, สมชาย ชูโฉม และ สุภาพรรณ ไชยประพัทธ, 2547. “การพัฒนาระบบ
การจั ด การกระบวนการผลิ ต ไม ย างพาราอบแห ง ”,
การประชุ ม วิ ช าการทางวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 3, หาดใหญ สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2547.
9) ปญญรักษ งามศรีตระกูล และ สมชาย ชูโฉม, 2547. “ซอฟทแวรบริหารการผลิตสําหรับอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรไมยางพารา”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 3,
หาดใหญ สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2547.
10) พงษพันธ ราชภักดี, ศุภโชค วิริยโกศล, สมชาย ชูโฉม, และ องุน สังขพงศ, 2547. “การศึกษาอิทธิพลของ
มุมเงยตอความขรุขระของพื้นผิวในการไสไมยางพารา”, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 4, เชียงใหม, 10-11 สิงหาคม 2547.
11) วนิดา รัตนมณี, สมชาย ชูโฉม, ศราวุธ ดอกจําปา, และ ภิรมยญา พุฒทอง, 2547. “การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตขั้นตอนการบรรจุเนื้อปลาลงกระปอง สําหรับผลิตภัณฑปลากระปอง”, การประชุม
วิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, เชียงใหม, 20-22 ตุลาคม 2547.
12) วิษณุ รัตนะ, ธเนศ รัตนวิไล และ สมชาย ชูโฉม, 2547. “การเชื่อมตอสัญญาณควบคุมระหวางเครื่องกัด
ซีเอ็นซีและหุนยนตอุตสาหกรรม ”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ครั้งที่ 3, หาดใหญ สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2547.
13) สราวุธ จริตงาม, สมชาย ชูโฉม และ ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล, 2547, “การใชโครงขายสมองกลในการวิเคราะหทาง
วิศวกรรมโยธา”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 3,
หาดใหญ สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2547.
14) สุธีร อินทรรักษา, องุน สังขพงศ, สมชาย ชูโฉม, และ สุภาพรรณ ไชยประพัทธ, 2547. “การหาสภาวะการ
ตัดที่เหมาะสมในการกลึงไมยางพาราดวยใบมีดเซรามิก”, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 4, เชียงใหม, 10-11 สิงหาคม 2547.
15) Chuchom, S., Ratanawilai, T., Suppathammarat, S., and Yamniyom, S., 2006, “Design and
Development of a Furnace Prototype for Rubberwood Vinegar Processing”, The 11th Annual
International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications and Practice, Nagoya,
Japan, October 24-27.
16)
ปรรณกิต เลิศพยับ, สมชาย ชูโฉม, วนิดา รัตนมณี และราม แยมแสงสังข “ การออกแบบและสราง
เครื่องตนแบบระบบอบแหงเนื้อหมากแวนสด “ การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป
2552, ขอนแกน, 21-22 ตุลาคม 2552
17) Tammasak Jongjob, Somchai Chuchom, Seksun Suthummanon .” Productivity Improvement of
Sushi Line Production in Frozen Feed Industry “ 4th International Conference on Engineering
Technologies, ICET 2009, Novi Sad, Serbia 28-30 April 2009,P.119
18) สันติ ชาตรี, สมชาย ชูโฉม, วิโรจน ยูรวงคและสมเกียรติ นาคกุล.” การศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การปดผนึกถุงนมสดพาสเจอรไรท “ IE Network 2006, กรุงเทพมหานคร, 17-19 ธันวาคม 2549
5.2.4 งานวิจัย
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1) Design and Develop Slitting Machine for Betel nut
- Funded by Prince of Songkla University
- THB 200,000 (Year 2006)
2) Design and Develop Dry Oven for Betel nut
- Funded by Prince of Songkla University
- THB 200,000 (Year 2006)
5.2.5 หนังสือตํารา : 5.2.6 รางวัล : -
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ภาคผนวก 6
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
1. รองศาสตราจารย ดร.นิกร ศิริวงศไพศาล
1.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-502
EXPERIMENTAL DESIGN
3
225-514
LOGISTIC AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
3
225-530
RELIABILITY ENGINEERING
3
225-681
THESIS
36
225-682
THESIS
18
225-710
MULTIPLE CRITERIA OPTIMIZATION
3
225-730
RESPONSE SURFACE METHODOLOGY AND OPTIMIZATION
3
225-781
THESIS
48
225-782
THESIS
36
225-783
THESIS
48
1.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
1.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 1.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
1) นิกร ศิริวงศไพศาล เสกสรร สุธรรมานนท และอารดา ลีชุติวัฒน, 2553 “การปรับปรุงระบบการจัดการ
คลังสินคาของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา”, วารสารวิจัย มข., ปที่ 15, ฉบับที่ 3
2) Chaiprapat, S., Limsakul, B. and Sirivongpaisal, N., 2008 “A feasibility study on establishing
distribution centres for One Tambon One Product (OTOP) project in Songkhla Province”, Int. J.
Integrated Supply Management, Vol. 4, No. 1, pp.34–48
3) Koiwant, J., Pattrawichkul, N., Sirivongpaisal, N., 2007. “Quality Improvement in High Pressure
Hydraulic Hose Manufacturing Company”, Research and Development Journal, Vol. 18, No. 2,
pp.56-63
1.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) ธยา ภิรมย และ นิกร ศิริวงศไพศาล, 2550. “การประยุกตใชแบบจําลองเหตุการณ (simulation) ในการวาง
แผนการผลิตของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป
พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 417 – 423
2) นิกร ศิริวงศไพศาล และ พันธยศ วรเชฐวราวัตร, 2550. “การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อชวยการวางแผน
และควบคุมการผลิตสําหรับโรงงานผลิตทอไฮดรอลิก”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1109 – 1114
3) นิกร ศิริวงศไพศาล, โชษิตา คุณากรนิยมรัตน และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2550. “การจัดการสินคาคงคลัง
อาหารสําหรับฟารมเลี้ยงไกเนื้อ”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550,
ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1103 – 1108
4) ผจงจิต พิจิตบรรจง, สัณหชัย กลิ่นพิกุล, นิกร ศิริวงศไพศาล, และ โรจนัจฉริย ดานสวัสดิ์, 2550.
“การศึกษารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดระบบกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลนา
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หมอม อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ.
2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1505 - 1510
5) อารดา ลีชุติวัฒน,นิกร ศิริวงศไพศาล และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2550. “การปรับปรุงระบบการจัดการ
คลังสินคาของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา”, IE Network Conference 2007, ภูเก็ต, 24- 26
ตุลาคม 2550, หนา 736 – 742
6) Khunagornniyomrattana, C., Sirivongpaisal, N. and Suthummanon, S., 2007. “Inventory
Management of Poultry’s Feed in Farm”, Proceedings of the 18th Annual Production and
Operations Management Society Conference , Dallas, Texas, U.S.A., June 4-7, 2007.
7) Kongkaew, W., Sirivongpaisal, N. and Suthummanon, S., 2007. “Process Improvement at
Outpatient Drugs Department in Songklanagarind Hospital through Computer Simulation”,
Proceedings of the 18th Annual Production and Operations Management Society Conference ,
Dallas, Texas, U.S.A., June 4-7, 2007
8) Suthummanon, S., Sirivongpaisal, N. and Omachonu, V., 2007. “Applications Of Cost Minimization
in a Teaching Hospital”, Proceedings of the 18th Annual Production and Operations Management
Society Conference , Dallas, Texas, U.S.A., June 4-7, 2007.
9) Leenanunath, T. and Sirivongpaisal, N., 2006. “Energy Management by Simulation of Air Handling
Units Degradation Behavior for Planning Maintenance Schedule", Proceedings of the 2006 IEEE
International Conference on Management of Innovation and Technology, Singapore, June 21-23,
2006, pp. 1070-1074.
10) Limsakul, B. and Sirivongpaisal, N.,2006 “Cost Analysis and Cost Reduction in Training Service
Division”, Proceedings of the 7th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems
Conference, Bagkok, Thailand, December 17-20, 2006, pp. 2048-2056.
1.2.4 งานวิจัย
1) Logistics Network Modeling for Biodiesel Refinery Industry
2) A Potential Study of Hua-It Market as a Collection and Distribution Center of Agricultural Products
in Southern Region
3) A Commodity Flow Study in Songkhla Province
1.2.5 หนังสือตํารา : 1.2.6 รางวัล : 2. รองศาสตราจารย วนิดา รัตนมณี
2.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
225-553
MATERIAL HANDLING SYSTEM
225-611
PRODUCTION SCHEDULING MODEL
225-681
THESIS
225-682
THESIS
225-781
THESIS
225-782
THESIS
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หนวยกิต
3
3
36
18
48
36
82

225-783
THESIS
48
2.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
2.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 2.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
1) วนิดา รัตนมณี, สมชาย ชูโฉม, ศราวุธ ดอกจําปา, และ ภิรมยญา พุฒทอง, 2548. “การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตขั้นตอนการบรรจุเนื้อปลาลงกระปอง สําหรับผลิตภัณฑปลากระปอง”, วิศวกรรมสาร
ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปที่ 16 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548, หนา 60-64
2) Sakesun Suthummanon Wanida Rattanamanee Nirachara Boonyanuwat Pienpon Saritprit , 2011,
“Applying activity-based costing (ABC) to a parawood furniture factory”, The Engineering
Economist,Vol.56
2.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) โกศล มุสิกรังศรี, วนิดา รัตนมณี, และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2551. “การศึกษาโครงขายโลจิสติกสขาออก
ของอุตสาหกรรมไมยางพารา: กรณีศึกษา 5 จังหวัดภาคใต”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 1117 – 1122
2) ณัฐวุฒิ งามสุทธิ์, วนิดา รัตนมณี, และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2551. “การศึกษาตัวแบบการขนสงระบบโลจิ
สติกสขาเขาของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา : กรณีศึกษา 5 จังหวัดภาคใต”, การประชุมวิชาการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 1130 - 1137
3) Wanida Rattanamanee, Suriya Jirasatitsin, Prachot Dumsongsri, Chutima Homin and Pornsawan
Rujiratesareekul, 2008. “Design and Development of a Small Smoker Oven Prototype for
Agricultural Products”, POMS 19th Annual Conference La Jolla, California, U.S.A. May 9 to May 12,
2008
4) Wanida Rattanamanee, Suriya Jirasatitsin, Suksiri limsuntrakul, Apichoke Bangmungngam and
Ungkana Chotisakul, 2008. “Increase Productivity of Containing Process for Smoked Rubber
Manufacturing by Design and Develop New Material Handling System Prototype”, POMS 19th
Annual Conference La Jolla, California, U.S.A. May 9 to May 12, 2008
5) Wanida Rattanamanee and Pichai Taneerananon “Apply Genetic Algorithm To Design One-Way
Road Network”, PSU-UNS Conference on Engineering and Environment-ICEE-2007, Phuket,
Thailand, May10-11, 2007
6) Wanida Rattanamanee, Nuttaphol Rotepitisunthone, and Nitinune Apiwattanakri, 2007. “Design
Machine Prototype to Increase Productivity of Containing Process for Smoked Rubber
Manufacturing”, The Fifth International Conference on Quality and Reliability - ICQR 2007, Chiang
Mai, Thailand, November 5-7, 2007
7) Wanida Rattanamanee and Somchai Chuchom, 2006. “Design and Development of a Slitting
Machine Prototype for Betel Nuts”, the 11th Annual International Conference on Industrial
Engineering Theory, Applications & Practice, Nagoya, Japan, October 25, 2006
8) Sakesun Suthummanon and Wanida Rattanamanee, 2005. “The Relationship between Quality and
Cost of Quality for a Radiology Department”, PSU-UNS Conference on Engineering and
Environment-ICEE-2005, Novi-Sad, Serbia & Montenegro, 19-21 May, 2005
9) Wanida Rattanamanee, Sakesun Suthummanon, Grongtong Cianglhow and Kanokwan
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Phurisakphaisal, 2005. “Improving Material Handling System for Parawood Factory”, PSU-UNS
Conference on Engineering and Environment-ICEE-2005, Novi-Sad, Serbia & Montenegro, 19-21
May, 2005
10) Wanida Rattanamanee, Sakesun Suthummanon, Nukrob Arecharit and Nuttawut gnamsut, 2005.
“Developing a mathematical model to calculate the total production planning cost for rubber wood
manufacturing”, the 12th International Conference on Industrial Engineering and Engineering
Management- IE&EM-2005, Chongqing, China, 6-8 Nov., 2005
11) Wanida Rattanamanee, Sakesun Suthummanon, Satawat Boonnuan, and Somjate Kaokean, 2005.
“Improving Efficiency of Tuna Cleaning Process for Canning Factory”, 14th IE network, Bangkok,
Thailand, 4-8 October, 2005
12) Wanida Rattanamanee, Somchai Chuchom, Sarawut Dongjumpa, and Piromya Putthong, 2004.
“Productivity Improvement of Containing Process for Canning Manufacturing”, 13th IE network,
Chengmai, Thailand, 20-22 October, 2004
2.2.4 งานวิจัย
1) โปรแกรมคนหาลําดับการผลิตที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพาราโดยเทคนิค
เจเนติกอัลกอริทึม
- แหลงทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภททั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- งบประมาณ 160,000 บาท (ป พ.ศ. 2551)
2) การปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนการบรรจุในโรงงานยางแผน
- แหลงทุน: ทุนโครงการวิจัยรวมคณะวิศวกรรมศาสตรและภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจชุมชน
- งบประมาณ 200,000 บาท (ป พ.ศ. 2550)
3) การออกแบบและสรางระบบแยกเนื้อหมากและระบบอบแหง
- แหลงทุน: ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- งบประมาณ 200,000 บาท (ป พ.ศ. 2550)
4) การพัฒนาอุตสาหกรรมไมยางและยางพารา
- แหลงทุน:ทุนโครงการวิจัยรวมคณะวิศวกรรมศาสตรและภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจชุมชน
- งบประมาณ 200,000 บาท (ป พ.ศ. 2549)
5) การออกแบบและสรางเครื่องหั่น และอบแหงหมาก
- แหลงทุน:ทุนทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- งบประมาณ 200,000 บาท (ป พ.ศ. 2548 - 2549)
6) การออกแบบถนนเดินรถทางเดียว โดยใชเทคนิคเจเนติกอัลกอริทึม
- แหลงทุน:ทุนทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- งบประมาณ 50,000 บาท (ป พ.ศ. 2547)
2.2.5 หนังสือตํารา :
1) Wanida Rattanamanee, 2005. “Logistics and Material Handling System. Dept of Industrial
Engineering”, Prince of Songkla University. (in Thai)
2.2.6 รางวัล : 1) Excellent Paper จากการประชุมวิชาการ the 12th International Conference on Industrial
Engineering and Engineering Management- IE&EM-2005 จากบทความเรื่อง Developing a
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mathematical model to calculate the total production planning cost for rubber wood
manufacturing ผูแตง Wanida Rattanamanee, Sakesun Suthummanon, Nukrob Arecharit
and Nuttawut gnamsut
2) รางวัลดีเลิศในการนําผลงานวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการไปประยุกตใชดีเลิศ ประจําป 2547 จัด
โดย คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย จาก
บทความเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขั้นตอนการบรรจุเนื้อปลาลงกระปอง สําหรับ
ผลิตภัณฑปลากระปอง ในการประชุมวิชาการ IE network ประจําป 2547 วันที่ 20-22 ตุลาคม
2547 แตงโดย วนิดา รัตนมณี, ผศ. สมชาย ชูโฉม, ศราวุธ ดอกจําปา, และ ภิรมยญา พุฒทอง
3. รองศาสตราจารย สมชาย ชูโฉม
3.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-501
RESEARCH METHODOLOGY
3
225-503
PRODUCTION SYSTEMS AND MANAGEMENT
3
225-532
PRODUCTIVITY AND QUALITY MANAGEMENT
3
225-554
AUTOMATION MANUFACTURING
3
225-558
COMPUTER AIDED DESIGN
3
225-681
THESIS
36
225-682
THESIS
18
225-750
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUE
3
225-781
THESIS
48
225-782
THESIS
36
225-783
THESIS
48
3.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
3.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 3.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
2) วนิดา รัตนมณี, สมชาย ชูโฉม, ศราวุธ ดอกจําปา, และ ภิรมยญา พุฒทอง, 2548. “การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตขั้นตอนการบรรจุเนื้อปลาลงกระปอง สําหรับผลิตภัณฑปลากระปอง”,
วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปที่ 16 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548, หนา 60-64
2) ธเนศ รัตนวิไล สมชาย ชูโฉม และวิษณุ รัตนะ, 2554. “การพัฒนาเซลลการผลิตอัตโนมัติ : กรณีศึกษา
เครื่องกัดซีเอ็นซีและหุนยนตอุตสาหกรรม”, วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ปที่ 21 ฉบับที่
3
3.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
5) ธรรมศักดิ์ แจงจบ, สมชาย,ชูโฉม, และ เสกสรร,สุธรรมานนท, 2551. “การเพิ่มผลผลิตของสายการผลิต
ผลิตกุงซูชิในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ.
2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 611 – 613
6) ธรรมศักดิ์ แจงจบ, สมชาย,ชูโฉม, และ เสกสรร,สุธรรมานนท, 2551. “การเพิ่มผลผลิตของสายการผลิต
ผลิตกุงซูชิ โดยการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา”, การประชุมวิชาการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 803 – 807
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7)

8)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

สมชาย ชูโฉม และ ชาญชัย แซเสี้ยว, 2550. “การศึกษาเพื่อขยายรอบระยะเวลาการปนน้ํายางขน”, การ
ประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา
708 – 714
กุลยุทธ บุญเซง, สมชาย ชูโฉม, ธเนศ รัตนวิไล, และ สมเกียรติ นาคกุล, 2548. “การปรับปรุง
กระบวนการอบไมยางพารา”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่
4 (PEC-4),หาดใหญ สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2548
วนิดา รัตนมณี, สมชาย ชูโฉม, ศราวุธ ดอกจําปา, และ ภิรมยญา พุฒทอง, 2548. “การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตขั้นตอนการบรรจุเนื้อปลาลงกระปอง สําหรับผลิตภัณฑปลากระปอง”, วิศวกรรมสาร
ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปที่ 16 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548, 60-64.
สมชาย ชูโฉม, พิจิตร พิศสุวรรณ, พิเชฐ ตระการชัยศิริ, และ วนิดา รัตนมณี, 2548. “การปรับละเอียดเพื่อ
ตั้งคาปจจัยการตัดในการกลึงสําเร็จชิ้นงานไมยางพารา ”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 4 (PEC-4), หาดใหญ สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2548.
กฤษณ ขวัญนิมิตร, ศุภโชค วิริยโกศล, องุน สังขพงศ, และ สมชาย ชูโฉม, 2547. “อิทธิพลของแรงปอน
และความเร็วใบเลื่อยสายพานที่มีผลตออัตราการปอนใน กระบวนการเลื่อยไม”, การประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 4, เชียงใหม, 10-11 สิงหาคม 2547.
ชํานิ กิ่งแกว,เสกสรร สุธรรมานนท, สมชาย ชูโฉม และ สุภาพรรณ ไชยประพัทธ, 2547. “การพัฒนาระบบ
การจั ด การกระบวนการผลิ ต ไม ย างพาราอบแห ง ”,
การประชุ ม วิ ช าการทางวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 3, หาดใหญ สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2547.
ปญญรักษ งามศรีตระกูล และ สมชาย ชูโฉม, 2547. “ซอฟทแวรบริหารการผลิตสําหรับอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรไมยางพารา”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 3,
หาดใหญ สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2547.
พงษพันธ ราชภักดี, ศุภโชค วิริยโกศล, สมชาย ชูโฉม, และ องุน สังขพงศ, 2547. “การศึกษาอิทธิพลของ
มุมเงยตอความขรุขระของพื้นผิวในการไสไมยางพารา”, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 4, เชียงใหม, 10-11 สิงหาคม 2547.
วนิดา รัตนมณี, สมชาย ชูโฉม, ศราวุธ ดอกจําปา, และ ภิรมยญา พุฒทอง, 2547. “การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตขั้นตอนการบรรจุเนื้อปลาลงกระปอง สําหรับผลิตภัณฑปลากระปอง”, การประชุม
วิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, เชียงใหม, 20-22 ตุลาคม 2547.
วิษณุ รัตนะ, ธเนศ รัตนวิไล และ สมชาย ชูโฉม, 2547. “การเชื่อมตอสัญญาณควบคุมระหวางเครื่องกัด
ซีเอ็นซีและหุนยนตอุตสาหกรรม ”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ครั้งที่ 3, หาดใหญ สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2547.
สราวุธ จริตงาม, สมชาย ชูโฉม และ ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล, 2547, “การใชโครงขายสมองกลในการวิเคราะหทาง
วิศวกรรมโยธา”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 3,
หาดใหญ สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2547.
สุธีร อินทรรักษา, องุน สังขพงศ, สมชาย ชูโฉม, และ สุภาพรรณ ไชยประพัทธ, 2547. “การหาสภาวะการ
ตัดที่เหมาะสมในการกลึงไมยางพาราดวยใบมีดเซรามิก”, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 4, เชียงใหม, 10-11 สิงหาคม 2547.
Chuchom, S., Ratanawilai, T., Suppathammarat, S., and Yamniyom, S., 2006, “Design and
Development of a Furnace Prototype for Rubberwood Vinegar Processing”, The 11th Annual
International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications and Practice, Nagoya,
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16)

17)

18)

Japan, October 24-27.
ปรรณกิต เลิศพยับ, สมชาย ชูโฉม, วนิดา รัตนมณี และราม แยมแสงสังข “ การออกแบบและสราง
เครื่องตนแบบระบบอบแหงเนื้อหมากแวนสด “ การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป
2552, ขอนแกน, 21-22 ตุลาคม 2552
Tammasak Jongjob, Somchai Chuchom, Seksun Suthummanon .” Productivity Improvement of
Sushi Line Production in Frozen Feed Industry “ 4th International Conference on Engineering
Technologies, ICET 2009, Novi Sad, Serbia 28-30 April 2009,P.119
สันติ ชาตรี, สมชาย ชูโฉม, วิโรจน ยูรวงคและสมเกียรติ นาคกุล.” การศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การปดผนึกถุงนมสดพาสเจอรไรท “ IE Network 2006, กรุงเทพมหานคร, 17-19 ธันวาคม 2549

3.2.4 งานวิจัย
1) Design and Develop Slitting Machine for Betel nut
- Funded by Prince of Songkla University
- THB 200,000 (Year 2006)
2) Design and Develop Dry Oven for Betel nut
- Funded by Prince of Songkla University
- THB 200,000 (Year 2006)
3.2.5 หนังสือตํารา : 3.2.6 รางวัล : 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กลางเดือน โพชนา
4.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-631
SPECIAL TOPICS IN QUALITY ENGINEERING I
3
225-632
SPECIAL TOPICS IN QUALITY ENGINEERING II
3
225-633
SPECIAL TOPICS IN QUALITY ENGINEERING III
3
225-681
THESIS
36
225-682
THESIS
18
225-781
THESIS
48
225-782
THESIS
36
225-783
THESIS
48
4.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
4.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 4.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
4.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) พัชรินทร สรรเพชร, กลางเดือน โพชนา และ สุเมธ ไชยประพัทธ, 2551. “การเพิ่มประสิทธิภาพ
การ
ใชน้ําของอุตสาหกรรมทูนาทะเลกระปอง”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 596 – 604
2) Pochana, K., 2007. Enhancing active learning in higher education through knowledge
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

87

management. 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering.
Helnan Hotel, Alexandria – Egypt, 20 -23 October 2007
3) Pochana, K., 2006. Implementation of knowledge management in public university. 17th
Annual Conference of the Production and Operations Management Society. Hyatt Regency
Boston – One Avenue de Lafayette April 28 to May 1, 2006
4.2.4 งานวิจัย
4.2.5 หนังสือตํารา : 4.2.6 รางวัล : 5. ผูชวยศาสตราจารย คํารณ พิทักษ
5.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
225-614
SPECIAL TOPICS IN OPERATIONS RESEARCH I
225-615
SPECIAL TOPICS IN OPERATIONS RESEARCH II
225-616
SPECIAL TOPICS IN OPERATIONS RESEARCH III
5.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
5.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 5.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ : 5.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม: 5.2.4 งานวิจัย : 5.2.5 หนังสือตํารา : 5.2.6 รางวัล : -

หนวยกิต
3
3
3

6. ผูชวยศาสตราจารย เจริญ เจตวิจิตร
6.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-614
SPECIAL TOPICS IN OPERATIONS RESEARCH I
3
225-615
SPECIAL TOPICS IN OPERATIONS RESEARCH II
3
225-616
SPECIAL TOPICS IN OPERATIONS RESEARCH III
3
6.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
6.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 6.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
1) Charoen Jaitwijitra, 2004. “Gilbreth and taylor: two tigers in a cave”, Industrial Technology Review.
Vol 10 Mar: 136-141. (in Thai)
6.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) เจริญ เจตวิจิตร และ สงวน ตั้งโพธิธรรม, 2551. “การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตซูริมิ”, การประชุม
วิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 376 –
380
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2) สงวน ตั้งโพธิธรรม, เจริญ เจตวิจิตร, สินสมุทร กาญจโนภาศ และมานะ เพชรประสิทธิ์. 2550. การเพิ่ม
ผลผลิตในกระบวนการผลิตน้ํายางขน. IE Network Conference 2007, ภูเก็ต, 24- 26 ตุลาคม 2550
3) เจริญ เจตวิจิตร อาทิตยา ศิรินุพงศ และ จิราพร เรืองวรรธนะ. 2553. . การปรับปรุงวิธีทํางานใน
สายการผลิตกุงแชแข็ง. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ. โรงแรมสุนียแกรนด แอนดคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร จ.อุบลราชธานี. 13-15 ตุลาคม 2553.
4) เจริญ เจตวิจิตร ธีระพล โพธิ์ทอง กิตติศักดิ์ เมธีภัทรกุล. การปรับปรุงวิธีการทํางานในสายการผลิตปลา
กระปองในซอสมะเขือเทศ. 2552.การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ. โรงแรมบีพี สมิหลา จ.
สงขลา. 21-22 ตุลาคม 2551
5) Jaitwijitra C., 2007. “How the work measurement plays the roles to production management”, The
40th anniversary of the Faculty of Engineering, Prince of Songkla university. pp. 197 (in Thai)
6) Jaitwijitra, C., Sara-arporn, S., Nokkaew, A. 2005. Computer software for the “Basic MOST”. The 4th
PSU Engineering Conference, 8-9 Dec 2005, Songkhla. pp. IE-10 (in Thai)
6.2.4 งานวิจัย
6.2.5 หนังสือตํารา :
1) Jaitwijitra, C., 2004. “Production and operations management”, Department of Industrial
Engineering, Prince of Songkla University. (in Thai)
2) Jaitwijitra, C., 2004. “Sheet metals”, Department of Industrial Engineering, Prince of Songkla
University. (in Thai)
6.2.6 รางวัล : 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ รัตนวิไล
7.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-560
ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS FOR INDUSTRIAL
3
ENGINEERS
225-681
THESIS
36
225-682
THESIS
18
225-781
THESIS
48
225-782
THESIS
36
7.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
7.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 7.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
1) ธเนศ รัตนวิไล สมชาย ชูโฉม และวิษณุ รัตนะ. 2554, “การพัฒนาเซลลการผลิตอัตโนมัติ : กรณีศึกษา
เครื่องกัดซีเอ็นซีและหุนยนตอุตสาหกรรม”, วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ปที่ 21,ฉบับที่ 3
2) Srinivasan,V., Radhakrishnan,S., Ratanawilai,T., Subbarayan,G.,Baughn,T.V.,and Nguyen,L.T., “A
robust digital image correlation technique for high-resolution characterization of microelectronic
packaging materials”, International Journal of Materials and Product Technology, Vol.34, No. 1/2 pp.
139-157,2009
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3) Thanate Ratanawilai, Thanong Chumthong ,and Sittipon Kirdkong “An Investigation on the
Mechanical Properties of Trunks of Palm Oil Trees for the Furniture Industry”, Journal of Oil Palm
Research, Special Issue, pp. 114-121, April 2006
7.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) วันทนีย สุขวนิช ธเนศ รัตนวิไล สุกฤทธิรา รัตนวิไล. การใช Sludge Cake Decantor เปนสารตัวเติมใน
ผลิตภัณฑยาง (The Use of Sludge Cake Decantor as Filler in Rubber Product) การประชุมวิชาการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, สงขลา, 20 - 22 ตุลาคม 255, 940-946
2) ประชา สังหาญ สัณหชัย กลิ่นพิกุล อุตสาห จันทรอําไพ ธเนศ รัตนวิไล. ออกแบบเครื่องผลิตไคโตซาน
จากกระดองปลาหมึกเพื่อประยุกตใชในทางการแพทย (Design of Chitosan Manufacturing from Squid
Pens for Medical Application) การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, สงขลา, 20 - 22 ตุลาคม
2551, 584-590
3) ธเนศ รัตนวิไล ดุสิต จันทรรงค. ผลกระทบของคลื่นไมโครเวฟตอความแข็งแรงของไมยางพาราใน
กระบวนการอบ (The Influence of Microwave Heating on Rubberwood Strength in the Drying
Process) การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, ภูเก็ต, 24 - 26 ตุลาคม 2550, 1330-1334
4) Sriwan Srisai, Thanate Ratanawilai, Somchai Chuchom, and Sukritthira Ratanawilai. 2006. A
Parameter Study on the Bamboo Vinegar Absorption of Rubberwood for Anti-fungi, Regional
Symposium on Chemical Engineering, Advances in Chemical and Biomolecular Engineering,
Singapore, December 3rd – 5th: 162-163.
5) Chulanit Chittangwong, Sukritthira Ratanawilai, and Thanate Ratanawilai. 2006. Effect of Filler on
Epoxided Natural Rubber Latex Glue for Joint of Rubberwood Furniture, Asian Workshop on
Polymer Processing, Bangkok, Thailand, December 6th-8th: 46-48
6) Somchai Chuchom, Thanate Ratanawilai, Saruj Supathamarat, and Supataradit Yamniyom. 2006
Design and Development of a Furnace Prototype for Rubberwood Vinegar Processing, The 11th
Annual International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications & Practice, Nagoya,
Japan, October 24th – 27th: 75-79.
7) ธนรัตน
รัตนกูล กลางเดือน โพชนา ธเนศ รัตนวิไล . การประยุกตใชการบํารุงรักษาดวยตนเองใน
โรงงานผลิตกลองกระดาษ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 8,
หาดใหญ, สงขลา, 22-23 เมษายน 2553 : 514-518.
8) ณัฏฐชญาภา ธนวัฒนาศิริกุล กลางเดือน โพชนา ธเนศ รัตนวิไล. สมบัติเชิงกลของไมพลาสติกจากไมปาลม
และ HDPE การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ครั้งที่ 8, หาดใหญ,
สงขลา, 22-23 เมษายน 2553: 570-574
9) นุชธิดา พรหมทอง ธเนศ รัตนวิไล ชยุต นันทดุสิต. การอบไมยางพาราโดยใชการพุงชนของเจ็ทอากาศรอน
การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ,ขอนแกน, 21-22 ตุลาคม 2552 ,1218-1223.
10) ไพลิน แซลิ้ม ธเนศ รัตนวิไล วิริยะ ทองเรือง สุกฤทธิรา รัตนวิไล. การพัฒนายางปูพื้นเพื่อลดแรงกระแทกที่
เกิดจาการลม การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ,ขอนแกน, 21-22 ตุลาคม 2552,1218-1223
11) Thanate Ratanawilai, Songpol Urapantamas, and Panuk Lekanukit. 2009. Rubberwood sawdust
Reinforcement Waste Plastic: The effect of Filler Content and Process, 4th International Conference
on Engineering Technologies; Novad Sad, Serbia, April 28-30,246-250
12) Klangduen Pochana, Thanate Ratanawilai, Somchai ChuChom, and Suntorn Chanpratoom, Setup
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Time Reduction for Slitter Machine in Can Manufacturing Process, 4th International Conference on
Engineering Technologies; Novad Sad, Serbia, April 28-30,211-215
13) ชาตรี หอมเขียว ธเนศ รัตนวิไล กลางเดือน โพชนา.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโดยการใชเทคนิค
การแปลงหนาที่ทางคุณภาพ:
กรณีศึกษาโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร การประชุมวิชาการการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 สํานักบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง,23-24 เมษายน 2552. 192-199
14) ศุภชัย แกวจัง ธเนศ รัตนวิไล วิริยะ ทองเรือง สุกฤทธิรา รัตนวิไล.ศักยภาพการใชยางธรรมชาติและอีพี
ดีเอ็มเหลือทิ้งทํายางปูพื้น การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 12,ขอนแกน,1213 กุมภาพันธ 2552, 542-547
7.2.4 งานวิจัย
1) การอบแหงยางสําหรับผลิตยางแทงดวยคลื่นไมโครเวฟและระบบลมรอน
(Drying rubber for block rubber production with microwave and hot air system)
- แหลงทุน : สกว.ฝายสนับสนุนการวิจัยในอุตสาหกรรม
- งบประมาณ : 389,000 บาท
2) การพัฒนากาวสําหรับใชในงานติดไมยางพาราจากน้ํายางธรรมชาติอีพอกไซด
(Development of Rubber Wood Adhesive from Epoxidized Natural Rubber Latex)
- แหลงทุน : สกว. ฝายสนับสนุนการวิจัยในอุตสาหกรรม
- งบประมาณ: 479,400 บาท
3) การรักษาสภาพไมยางพาราดวยน้ําสมควันไม
(Rubberwood Preservation by Wood Vinegar)
- แหลงทุน : สกว. ฝายสนับสนุนการวิจัยในอุตสาหกรรม
- งบประมาณ: 920,100 บาท
4) ปรับปรุงกระบวนการอบไมยางพาราในโรงงานเฟอรนิเจอร
(Improvement of Rubberwood Drying Process in the Furniture Industry)
- แหลงทุน : โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม (วท.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
- งบประมาณ: 248,091 บาท
5) เครื่องตนแบบผลิตไคติน-ไคโตซานเพื่อใชในทางการแพทย
(A prototype machine to produce chitin-chitosan for the medical applications)
- แหลงทุน : ทุนรายไดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประเภททั่วไป
- งบประมาณ: 200,000 บาท
6) การอบไมยางพาราดวยคลื่นไมโครเวฟและเจ็ทลมรอน
- แหลงทุน : ทุนรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรประเภท
ทั่วไป
- งบประมาณ: 200,000
บาท
7.2.5 หนังสือตํารา : 1) ธเนศ รัตนวิไล. 2547. ความรูพื้นฐานของระบบควบคุมเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร 17 หนา. สงขลา :
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
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7.2.6 รางวัล : 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภิสพร มีมงคล
8.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-532
PRODUCTIVITY AND QUALITY IMPROVEMENT
3
225-561
DESIGN FOR MANAUFACTURING
3
225-681
THESIS
36
225-682
THESIS
18
225-781
THESIS
48
225-782
THESIS
36
8.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
8.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 8.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
1) วิภาวี ศรีทาสรอย เสกสรร สุธรรมานนท และนภิสพร มีมงคล กิตติ เจิดรังสี. 2552, “การศึกษาความเปนไป
ไดในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากหมึกในจังหวัดสงขลา”, วารสารวิจัย มข., ป 2552, ฉบับที่ 3
8.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) ยงยุทธ ดุลยกุล, นภิสพร มีมงคล, และ ประภาศ เมืองจันทรบุรี, 2551. “การศึกษาโครงสรางทางโลหะวิทยา
และสมบัติทางกลของการเชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยกระแสเชื่อมและสวนผสมของแกสคลุมที่แตกตางกัน
โดยกรรมวิธีการเชื่อมแมก”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา,
20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 1159 – 1165
2) สุพร ฤทธิภักดี,สุขอังคณา, ลี, สุริยา โชคสวัสดิ์, เจริญ, ชุมมวล, นลิน, เพียรทอง และ นภิสพร มีมงคล,
2551. “อิทธิผลของเวลาการอบชุบและขนาดอนุภาคตอความแข็งและระยะแพรของวิธีชุบผิวแข็งดวยการ
หอหุมซีเมนต”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22
ตุลาคม 2551, หนา 704 – 711
3) อับดุล บินระหีม, นภิสพร มีมงคล, ประภาศ เมืองจันทรบุรี, 2551. “ศึกษาสมบัติทางโลหะวิทยา และทางกล
ของการเชื่อมอะลูมิเนียม A356 ซึ่งหลอโดยเทคโนโลยี การหลอกึ่งแข็งดวยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานแบบ
กวน”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม
2551, หนา 1111 – 1116
4) นภิสพร มีมงคล,รัญชนา สินธวาลัย และ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, 2550. “กรณีศึกษา การประยุกคใชเทคนิคการ
บริหารความสัมพันธลูกคากับผูมีสวนไดสวนเสียของภาควิชาวิศวกรรมอุตสหการ”, การประชุมวิชาการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 438 – 445
5) นภิสพร มีมงคล,รัญชนา สินธวาลัย และ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, 2550. “ประยุกตใชบานคุณภาพเพื่อสราง
หลักสูตรระยะสั้นสําหรับเตรียมความพรอมนักศึกษาฝกงาน กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ”, การ
ประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา
1525 – 1533
6) นภิสพร มีมงคล,ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร และ รัญชนา สินธวาลัย, 2550. “การนําเทคนิคการวิเคราะหขอขัดของ
และผลกระทบมาปรับปรุงกระบวนการฝกงานของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ”, การประชุม
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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วิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1534 –
1539
7) วิภาวี ศรีทาสรอย,เสกสรร สุธรรมานนท,นภิสพร มีมงคล และ กิตติ เจิดรังสี, 2550. “การศึกษาศักยภาพใน
การจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากหมึกในจังหวัดสงขลา”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1293 – 1297
8) สาธิต คงเขียว,นภิสพร มีมงคล และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2550. “การศึกษาศักยภาพของการจัดตั้งโรงงาน
แปรรูปสับประรดใน จังหวัดพัทลุง”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550,
ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1421 – 1426
9) สุพร ฤทธิภัคดี,สุขอังคณา ลี,สุริยา โชคสวัสดิ์ และ นภิสพร มีมงคล, 2550. “การศึกษาความแข็งผิวโดย
วิธีการ Cementation”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 –
26 ตุลาคม 2550, หนา 624 – 689
10) Napisporn Memongkol, 2007, “Microstructure and mechanical properties of aluminum/silicon carbide
composites”, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment (ICEE 2007),
May 10-11, 2007, Phuket Graceland Resort & Spa, Thailand
11) Nirachara Boonyanuwat, Sakesun Suthummanon, Napisporn Memongkol and Supapan Chaiprapat,
2007. “An Application of Quality Function Deployment to Construct an IE Curriculum”, PSU-UNS
International Conference on Engineering and Environment (ICEE 2007), May 10-11, 2007, Phuket
Graceland Resort & Spa, Thailand
12) Piyachat Chaiyotha, Napisporn Memongkol, Sakesun Suthummanon and Supapan Chaiprapat,
2007. “SWOT Analysis and Strategic Development for the Department of Industrial Engineering”,
PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment (ICEE 2007), May 10-11,
2007, Phuket Graceland Resort & Spa, Thailand
13) Runchana Sinthavalai, Napisporn Memongkol and Srisit Chainrabutra, 2007, “Quality Culture and
Practice: Japanese and Western Owned Firms with Thai Affiliations”, Proceeding of the 5th
International Conference on Quality and Reliability, November 5-7, 2007, Hotel Imperial Maeping
Chiangmai, Thailand
14) Runchana Sinthavalai, Napisporn Memongkol and Srisit Chainrabutra, 2007, “Integrating KM in
CRM Practice: A case study in higher Education”, Proceeding of the 5th International Conference
on Quality and Reliability, November 5-7, 2007, Hotel Imperial Maeping Chiangmai, Thailand
15) Runchana Sinthavalai, Napisporn Memongkol and Srisit Chainrabutra, 2007, “An Exploratory study
of across-culture effects: Case study of Japanese and western-owned firms in Thailand”,
Proceeding of the 2nd International Conference on Operations and Supply Chain Management, May
18-20, 2007, Novotel Siam Square Hotel, Bangkok, Thailand
16) Napisporn Memongkol and Sakesun Suthummanon, 2006, “Using Activity-Based Costing for a
Department of Industrial Engineering in a Public University”, Proceeding of the 11th annual
international conference on industrial engineering theory, applications & practice, October 24-27,
2006, Nagoya, Japan
17) Napisporn Memongkol and Sutham Niyomwas, 2006, “In situ synthesis of Al-TiC-Al2O3 and Al-SiCAl2O3 composites”, Proceeding of Sessions and Symposia sponsored by the Extraction and
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Processing Division (EPD) of TMS (The Minerals, Metals & Materials Society) held during the 2006
TMS Annual Meeting in San Antonio, Texas, March 12-16, 2006, U.S.A
18) Napisporn Memongkol, Lek Sikong, Tawatchai Plookpol and Suttinun Saensa-nguan, 2005,
“Properties of Porous Bronze Parts Prepared by Powder Sintering”, PSU-UNS International
Conference on Engineering and Environment – ICEE-2005, Novi Sad, May 18-20, 2005, Serbia &
Montenegro
19) Napisporn Memongkol, Sakesun Suthummanon Sumonta Mingsuk and Natnarin Palrat, “Efficiency
Improvement of Rubber Band Factory”, Proceeding of Industrial Engineering Conference Network,
October 4-5, 2005, Bangkok, Thailand (In Thai)
8.2.4 งานวิจัย
1) การสังเคราะหและศึกษาวัสดุผสมเหล็ก-ทังสเตนคารไบด
- แหลงทุน: ทุนพัฒนาทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- งบประมาณ: 200,000 บาท (พ.ศ. 2549 - 2551)
2) ผลกระทบของไททาเนียมไดออกไซดในการสังเคราะหวัสดุผสมเหล็ก-ไททาเนียมคารไบดจากอิลเมไนต
- แหลงทุน: ทุนพัฒนาทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- งบประมาณ: 200,000 บาท (พ.ศ. 2549 - 2551)
3) การสังเคราะหซิลิกอนคารไบดพรุน และผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงดวยซิลิกอนคารไบดพรุนจาก
ไมยางธรรมชาติ
- แหลงทุน: ทุนพัฒนาทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- งบประมาณ: 299,000 บาท (พ.ศ. 2549 - 2550)
4) การสังเคราะหและศึกษาสมบัติของ ผงไททาเนียมไดบอไรด ระดับนาโน
- แหลงทุน: ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
- งบประมาณ: 190,000 บาท (พ.ศ. 2549 - 2550)
8.2.5 หนังสือตํารา : 1) นภิสพร มีมงคล, 2548. “โลหกรรมวัสดุผง”. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
8.2.6 รางวัล : 9. ผูชวยศาสตราจารย บุญเรือง มานะสุรการ
9.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
225-614
SPECIAL TOPICS IN OPERATIONS RESEARCH I
225-615
SPECIAL TOPICS IN OPERATIONS RESEARCH II
225-616
SPECIAL TOPICS IN OPERATIONS RESEARCH III
9.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
9.2.1 สิทธิบตั ร/ อนุสิทธิบัตร: 9.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนวยกิต
3
3
3
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9.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
9.2.4 งานวิจัย
9.2.5 หนังสือตํารา :
9.2.6 รางวัล : 10. ผูชวยศาสตราจารย พิเชฐ ตระการชัยศิริ
10.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-652
SPECIAL TOPICS IN MANUFACTURING ENGINEERING I
3
225-653
SPECIAL TOPICS IN MANUFACTURING ENGINEERING II
3
225-654
SPECIAL TOPICS IN MANUFACTURING ENGINEERING III
3
225-681
THESIS
36
225-682
THESIS
18
225-781
THESIS
48
225-782
THESIS
36
10.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
10.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 10.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
10.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) Suriya Jirasatitsin, Supapan Chaiprapat, Pichate Trakarnchaisiri, and Nittaya Seager, 2006. A
Production System Model for Rubberwood Furniture Manufacturing Process Design”,
Proceedings of the 7th Asia-Pacific conference on Industrial Engineering and Management
Systems, Bangkok, Thailand, pp. 1942 – 1946
10.2.4 งานวิจัย
10.2.5 หนังสือตํารา : 10.2.6 รางวัล : 11. ผูชวยศาสตราจารย ยอดดวง พันธนรา
11.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-515
NETWORK MODELING
3
11.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
11.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 11.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
11.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) ยอดดวง พันธนรา, ยุทธนา ถมศิริ และ ตรัยวิทย สุวรรณไตรย, 2551. “ความเปนไปไดของการปลูกไม
ยางพาราเพื่ออุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ.
2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 248 – 252
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2) ยอดดวง พันธนรา, 2550. “การประยุกตใชเทคโนโลยี RFID และบารโคดในระบบ supply chain”, IE
Network Conference 2007, ภูเก็ต, 24- 26 ตุลาคม 2550, หนา 1086 - 1090
11.2.4 งานวิจัย
11.2.5 หนังสือตํารา : 11.2.6 รางวัล : 12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัญชนา สินธวาลัย
12.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-513
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND LEARNING FOR INDUSTRIAL
3
MANAGEMENT
225-531
QUALITY ENGINEERING
3
225-571
INDUSTRIAL ENGINEERING SEMINAR I
1
225-572
INDUSTRIAL ENGINEERING SEMINAR II
1
225-573
INDUSTRIAL ENGINEERING SEMINAR III
1
225-574
INDUSTRIAL ENGINEERING SEMINAR IV
1
225-575
INDUSTRIAL ENGINEERING SEMINAR V
1
225-576
INDUSTRIAL ENGINEERING SEMINAR VI
1
225-681
THESIS
36
225-682
THESIS
18
225-781
THESIS
48
225-782
THESIS
36
225-783
THESIS
48
12.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
12.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 12.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
12.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) นภิสพร มีมงคล,รัญชนา สินธวาลัย และ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, 2550. “ประยุกตใชบานคุณภาพเพื่อสราง
หลักสูตรระยะสั้นสําหรับเตรียมความพรอมนักศึกษาฝกงาน กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ”,
การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550,
หนา 1525 – 1533
2) นภิสพร มีมงคล,ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร และ รัญชนา สินธวาลัย, 2550. “การนําเทคนิคการวิเคราะหขอขัดของ
และผลกระทบมาปรับปรุงกระบวนการฝกงานของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ”, การประชุม
วิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1534 –
1539
3) นภิสพร มีมงคล,รัญชนา สินธวาลัย และ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, 2550. “กรณีศึกษา การประยุกคใชเทคนิคการ
บริหารความสัมพันธลูกคากับผูมีสวนไดสวนเสียของภาควิชาวิศวกรรมอุตสหการ”, การประชุมวิชาการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 438 – 445
4) R. Sinthavalai, 2007. “A Case Study of Introducing Process-based Knowledge Map as KM tool”,
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Proceeding of the PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment, May 1011, 2007, Phuket, Thailand
5) R. Sinthavalai, 2007. “From Habitual Problems to a Systematic Problem Solving”, Proceeding of
the 9th International DSI Conference, July 11-15, 2007, Bangkok, Thailand
6) R. Sinthavalai, N. Meemongkol, and S. Chianrabutra, 2007. “An Exploratory Study of AcrossCulture Effects: Case Study of Japanese and Western-owned Firms in Thailand”, Proceeding of
the 2nd International Conference on Operations and Supply Chain Management, May 18-20,
2007, Bangkok, Thailand
7) R. Sinthavalai, N. Memongkol, and S. Chianrabutra, 2007. “Integrating KM in CRM Practice: A
Case Study in Higher Education”, Proceeding of the 5th International Conference on Quality and
Reliability, Nov 5-7, 2007, Chiangmai Thailand
8) R. Sinthavalai, N. Memongkol, and S. Chianrabutra, 2007. “Quality Culture and Practice:
Japanese and Western-owned Firms with Thai Affiliations”, Proceeding of the 5th International
Conference on Quality and Reliability, Nov 5-7, 2007, Chiangmai Thailand
9) R. Sinthavalai and S. Chianrabutra, 2006. “The Integrated Model Combining Knowledge
Management and Quality Management Concepts”, Proceeding of the11th Annual International
Conference on Industrial Engineering Theory, Applications & Practice, October 24-27, 2006,
Nagoya, Japan
10) R. Sinthavalai, 2006. “A Methodology to Support Six Sigma Implementation as E-Learning”,
Proceeding of the3rd International Conference on eLearning for Knowledge-based Society, August
3-4, 2006, Bangkok, Thailand
11) R. Sinthavalai, 2006. “An Exploratory Study of Introducing Six Sigma in SMEs”, Proceeding of the
9th Asia Pacific Regional Meeting of the International Foundation for Production Research,
December 17-20, 2006, Bangkok, Thailand
12) R. Sinthavalai, 2006. “Is Technology an Appropriate Approach to a Knowledge-Based
Management for CRM?”, Proceeding of the 2nd International Conference on Business,
Management and Economics, June 15-18, 2006, Izmir, Turkey
12.2.4 งานวิจัย
1) การศึกษาการประยุกตการจัดการความรูไปใชในภาคอุตสาหกรรม
- แหลงทุน:
ทุนงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
-งบประมาณ: 496,540 บาท (พ.ศ. 2552 – 2554)
2) การพัฒนาระบบบูรณาการในการควบคุมกระบวนการและการจัดการความรู สําหรับโรงงานยางแผน
รมควัน
- แหลงทุน:
ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
-งบประมาณ: 75,600 บาท (พ.ศ. 2551 – 2552)
3) การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบริการการแพทยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาลของชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาสูระบบตนแบบและการพัฒนาระบบตัวชี้วัดหลักของระบบ
- แหลงทุน:
ทุนวิจัยกระทรวงสาธารณสุข
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- งบประมาณ: 4,786,000 บาท (พ.ศ. 2551 – 2552)
4) การพัฒนาระบบบํารุงรักษาแบบทวีผลในโรงงานผลิตยางพาราแผนรมควัน
- แหลงทุน:
ทุนวิจัย สกว.
-งบประมาณ: 52,000 บาท (พ.ศ. 2550 – 2551)
5) โครงการศึกษาความเขาใจดานคุณภาพและเทคนิคดานคุณภาพที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม โดย
วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมของคนไทย: กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัด
สงขลาและใกลเคียง
- แหลงทุน:
ทุนพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- งบประมาณ: 70,200 บาท (พ.ศ. 2549 – 2551)
6) การนําเทคนิคทางการบริหารความสัมพันธลูกคามาประยุกตใชกับผูมีสวนไดสวนเสียของภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- แหลงทุน:
โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- งบประมาณ: 49,600 บาท (พ.ศ. 2549 – 2550)
7) การนําเทคนิคการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพมาใชในการออกแบบหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น สําหรับ
นักศึกษา IE
- แหลงทุน:
โครงการวิจัยสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- งบประมาณ: 49,600 บาท (พ.ศ. 2549 – 2550)
8) การเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตปลาหมึกตากแหง
- แหลงทุน:
ทุนวิจัย สกว. เครือขายภาคใต
-งบประมาณ: 127,500 บาท (พ.ศ. 2549 – 2550)
12.2.5 หนังสือตํารา : 12.2.6 รางวัล : 13. ผูชวยศาสตราจารย สงวน ตั้งโพธิธรรม
13.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-510
COMPUTER SIMULATION
3
13.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
13.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 13.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
13.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) เจริญ เจตวิจิตร และ สงวน ตั้งโพธิธรรม, 2551. “การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตซูริมิ”, การประชุม
วิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 376 –
380
2) สงวน,ตั้งโพธิธรรม,อนุวัตร,ประเสริฐสิทธิ์, ขวัญฤทัย,ทับทิมทอง และ สุภรัชต,ตันทวีวงศ, 2551.
“การศึกษาการใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิตน้ํายางขน”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 529 – 534
3) สงวน ตั้งโพธิธรรม, เจริญ เจตวิจิตร, สินสมุทร กาญจโนภาศ และมานะ เพชรประสิทธิ์. 2550. การเพิ่ม
ผลผลิตในกระบวนการผลิตน้ํายางขน. IE Network Conference 2007, ภูเก็ต, 24- 26 ตุลาคม 2550
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4) Taungbodhitham, S. 2006. “Energy conservation in a textile factory”. The 11th Annual International
Conference on Industrial Engineering Theory, Application & Practice, 24-27 Oct 2006, Nagoya,
Japan. pp. 1142-1147
5) Taungbodhitham, S. 2009. “Waste Reduction in a Fish-ball Manufacturing Process”. The 4th
International Conference on Engineering Technologies-ICET 2009 , 24-28 April 2009, Park Hotel
Novisad, Serbia.
13.2.4 งานวิจัย
13.2.5 หนังสือตํารา : 13.2.6 รางวัล : 14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ
14.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-650
INDUSTRIAL ROBOTICS
3
225-681
THESIS
36
225-682
THESIS
18
225-781
THESIS
48
225-782
THESIS
36
225-783
THESIS
48
14.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
14.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 14.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
3) กุลภัสร ทองแกว สุภาพรรณ ไชยประพัทธ และเจริญยุทธ เดชวายุกุล. 2554, “แบบจําลองประเมินความ
คลาดเคลื่อนของตําแหนงการตัดบนชิ้นงานที่ถูกจับยึดดวยตัวจับชิ้นงานกอนกระบวนการตัด”,
วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ปที่ 21, ฉบับที่ 1
4) S. Chaiprapat and S. Rujikietgumjorn (2008) Modeling of positional variability of a fixtured
workpiece due to locating errors. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol
36, p. 724-731
3) S. Chaiprapat, B. Limsakul, and N. Sirivongpaisal (2008) A feasibility study on establishing
distribution centres for One Tambon One Product (OTOP) project in Songkla Province.
International Journal of Integrated Supply Management, vol. 4, no. 1, p. 34-48
4) N. Boonyanuwat, S. Suthammanon, N. Memonkol, and S. Chaiprapat (2008) Application of quality
function deployment for designing and developing a curriculum for Industrial Engineering at Prince
of Songkla University. Songklanakarin Journal of Science and Technology, vol. 30, May-Jun, p.
349-353
5) S. Chaiprapat and S. Rujikietgumjorn (2006) Resultant geometric variation of a fixtured workpiece.
Part I: a simulation. Songklanakarin Journal of Science and Technology, vol. 28, Jan-Feb, p. 182190
6) S. Chaiprapat and S. Rujikietgumjorn (2006) A method to analyze effects of surface variational
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model on positional geometric variability. Songklanakarin Journal of Science and Technology, vol.
28, Jan-Feb, p. 170-179
14.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) ชุกรี แดสา,สุภาพรรณ ไชยประพัทธ และ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร (2550). ระบบการออกแบบแมพิมพอัดสําหรับ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑยาง. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 –
26 ตุลาคม 2550, หนา 576 – 583
2) N. Boonyanuwat, S. Suthummanon, N. Memongkol and S. Chaiprapat (2007) “An application of
quality function deployment to construct an IE curriculum, PSU-UNS International Conference on
Engineering and Environment-ICEE, Phuket, Thailand
3) P. Chaiyotha, N. Memongkol, S. Suthummanon, and S. Chaiprapat (2007) “SWOT analysis and
strategic development for the Department of Industrial Engineering, PSU-UNS International
Conference on Engineering and Environment-ICEE, Phuket, Thailand
4) B. Horjaturapitporn, S. Janu, S. Chaiprapat, et al (2006) “Analysis of establishing distribution
center for one tambon one product (OTOP) project in Songkhla province.” Proceedings of 2006
International Congress on Logistics and SCM Systems, Taipei, Taiwan
5) S. Jirasatitsin, S. Chaiprapat, N. Seagar, et al. (2006) “A production system model for rubberwood
furniture manufacturing process design” Proceedings of the 7th Asia-Pacific Conference on
Industrial Engineering and Management Systems, Bangkok, Thailand, pp. 1942-1946
6) S. Chaiprapat, P. Trakarnchaisiri, S. Chianrabutra, et al. (2005) “A computerized approach to
feature-based process planning in furniture manufacturing.” 14th IE Network National Conference,
Bangkok, Thailand
14.2.4 งานวิจัย
1) Application programming interface for design of rubber compression molds
- แหลงทุน:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
-งบประมาณ: 978,200 บาท (พ.ศ. 2549 - 2551)
2) ระบบผูเชี่ยวชาญสําหรับการวิเคราะหกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา
- แหลงทุน: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
-งบประมาณ: 170,000 บาท (พ.ศ. 2548 - 2550)
3) การออกแบบตัวจับชิ้นงานสําหรับงานที่ตองการความแมนยําสูง
- แหลงทุน: ทุนพัฒนานักวิจัย สกว. – สกอ.
- งบประมาณ: - บาท (พ.ศ. 2547 – 2549)
14.2.5 หนังสือตํารา : 14.2.6 รางวัล : -
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15. ผูชวยศาตราจารย ดร.เสกสรร สุธรรมานนท
15.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-511
LINEAR PROGRAMMING
3
225-681
THESIS
36
225-682
THESIS
18
225-781
THESIS
48
225-782
THESIS
36
225-783
THESIS
48
15.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
15.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 15.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
2) เสกสรร สุธรรมานนท และชูศักดิ์ ภิบาล. 2554, “การศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนการตั้งสถานีบริการกาซ
เชื้อเพลิง NGV และสถานีบริการกาซเชื้อเพลิง LPG ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา”, วารสารวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ,ปที่ 18, ฉบับที่ 3
2) พัณณชิตา ทัพพวรางกกูร เสกสรร สุธรรมานนท และพรรษมน บุษบงษ. 2553, “การวิเคราะหตนทุนตอ
หนวยการใหบริการทดสอบคุณภาพน้ํา” วารสาร มฉก.วิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปที่
14, ฉบับที่ 27
3) นิกร ศิริวงศไพศาล เสกสรร สุธรรมานนท และอารดา ลีชุติวัฒน. 2553, “การปรับปรุงระบบการจัดการ
คลังสินคาของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา”, วารสารวิจัย มข., ปที่ 15, ฉบับที่ 3
4) วิภาวี ศรีทาสรอย เสกสรร สุธรรมานนท และนภิสพร มีมงคล กิตติ เจิดรังสี. 2552, “การศึกษาความเปนไป
ไดในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากหมึกในจังหวัดสงขลา”, วารสารวิจัย มข., ฉบับที่ 3
5) Sakesun Suthummanon Wanida Rattanamanee Nirachara Boonyanuwat, Pienpon Saritprit. 2011,
“Applying activity-based costing (ABC) to a parawood furniture factory”, The Engineering Economist,
Vol.56
6) Sakesun Suthummanon and Vincent Omachonu, 2008. “Cost Minimization Models: Applications in
Teaching Hospital”, European Journal of Operational Research, Vol 186, May 2008, pp. 1175-1183
7) Vincent Omachonu, Sakesun Suthummanon, M. Akcin and S. Asfour, 2007. “Predicting Length of
Stay for Medicare Patients at a Teaching Hospital”, Health Services Management Research, Vol.
17, 2004, pp. 1 – 12
8) Sakesun Suthummanon and Vincent Omachonu, 2005. “Applying Activity-Based Costing (ABC) to
the Nuclear Medicine Unit”, Journal of Health Services Management Research, August 2005, Vol.
18, No.3, pp. 141- 150
9) Sakesun Suthummanon, and Vincent Omachonu, 2004. “DRG-based Cost Minimization
Models:Applications in a Hospital Environment”, Healthcare Management Science, August, 2004,
Vol. 7 No 3.pp. 197-205
10)Vincent Omachoun, Sakesun Suthummanon, and N.G. Einspruch, 2004. “The Relationship Between
Quality and Cost of Quality for a Manufacturing Company”, International of Quality and Realiability
Management, Vol. 21, Issue 3, 2004, pp. 277 – 290
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15.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) โกศล มุสิกรังศรี, วนิดา รัตนมณี, และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2551. “การศึกษาโครงขายโลจิสติกสขา
ออกของอุตสาหกรรมไมยางพารา: กรณีศึกษา 5 จังหวัดภาคใต”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 1117 – 1122
2) ณัฐวุฒิ งามสุทธิ์, วนิดา รัตนมณี, และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2551. “การศึกษาตัวแบบการขนสงระบบโล
จิสติกสขาเขาของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา : กรณีศึกษา 5 จังหวัดภาคใต”, การประชุม
วิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 1130 –
1137
3) ทรงธรรม บูรณะ, สัณหชัย กลิ่นพิกุล,ชาคริต ทองอุไร, และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2551. “การวิเคราะห
ผลตอบแทนการลงทุนดานเทคนิคและเศรษฐศาสตรในการผลิตไบโอดีเซลจากไขสบู”, การประชุมวิชาการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 953 – 959
4) ธรรมศักดิ์ แจงจบ, สมชาย,ชูโฉม, และ เสกสรร,สุธรรมานนท, 2551. “การเพิ่มผลผลิตของสายการผลิต
ผลิตกุงซูชิในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ.
2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 611 – 613
5) ธรรมศักดิ์ แจงจบ, สมชาย,ชูโฉม, และ เสกสรร,สุธรรมานนท, 2551. “การเพิ่มผลผลิตของสายการผลิต
ผลิตกุงซูชิ โดยการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา”, การประชุมวิชาการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2551, สงขลา, 20 – 22 ตุลาคม 2551, หนา 803 – 807
6) ทรงธรรม บูรณะ, สัณหชัย กลิ่นพิกุล, ชาคริต ทองอุไร, และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2550. “การผลิตไบโอ
ดีเซลจากไขสบูที่ไดจากกระบวนการกระทําใหเปนกลางของน้ํามันปาลมดิบ”, การประชุมวิชาการขายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1310 – 1315
7) นิกร ศิริวงศไพศาล, โชษิตา คุณากรนิยมรัตน และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2550. “การจัดการสินคาคงคลัง
อาหารสําหรัรบฟารมเลี้ยงไกเนื้อ”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550,
ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1103 – 1108
8) วิภาวี ศรีทาสรอย,เสกสรร สุธรรมานนท,นภิสพร มีมงคล และ กิตติ เจิดรังสี, 2550. “การศึกษาศักยภาพ
ในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากหมึกในจังหวัดสงขลา”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1293 – 1297
9) สาธิต คงเขียว,นภิสพร มีมงคล และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2550. “การศึกษาศักยภาพของการจัดตั้ง
โรงงานแปรรูปสับประรดใน จังหวัดพัทลุง”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป
พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1421 – 1426
10) อารดา ลีชุติวัฒน,นิกร ศิริวงศไพศาล และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2550. “การปรับปรุงระบบการจัดการ
คลังสินคาของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา”, IE Network Conference 2007, ภูเก็ต, 24- 26
ตุลาคม 2550, หนา 736 – 742
11) N. Boonyanuwat, S. Suthummanon, N. Memongkol, and S. Chaiprapat. 2007. An Application of
Quality Function Deployment to Construct an IE Curriculum, PSU-UNS International Concerence
on Engineering and Environment –ICEE 2007, Phuket, Thailand, May 10-11 2007
12) N. Sirivongpisal, S. Suthummanon and C. Khunagornniyomrattana, 2007. Inventory Management
of Farm Poultry Feed, 18th Annual Conference of the Production and Operations Management
Society, Dallas, Texas, U.S.A, May 4-7, 2007
13) N. Sirivongpisal, S. Suthummanon and W. Kongkaew, 2007. Process Improvement at Outpatient
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Drugs Department in Songklanagarind Hospital Through Computer Simulation, 18th Annual
Conference of the Production and Operations Management Society, Dallas, Texas, U.S.A, May 47, 2007
14) P. Chaiyotha, N. Memongkol, S. Suthummanon, S. chaiprapat, 2007. SWOT Analysis and
Strategic Development for the Department of Industrial Engineering, PSU-UNS International
Concerence on Engineering and Environment –ICEE 2007, Phuket, Thailand, May 10-11 2007
15) S. Suthummanon and N. Sirivongpisal, 2007. Applications of Cost Minimization in a Teaching
Hospital, 18th Annual Conference of the Production and Operations Management Society, Dallas,
Texas, U.S.A, May 4-7, 2007
16) W. Kongkaew, N. Sirivongpisal, S. Suthummanon. 2007. The use of Computer Simulation for
Process Improvement at Outpatient Drugs Department in Songklanagarind Hospital, PSU-UNS
International Conference on Engineering and Environment –ICEE 2007, Phuket, Thailand, May
10-11 2007
17) N. Memongkol and S. Suthummanon. 2006. Using Activity-Based Costing for a Department of
Industrial Engineering in a Public University, The Proceedings of the 11th Annual International
Conference on Industrial Engineering Theory, Applications & Practice, Nagoya, Japan, 24-27
October 2006
18) S. Suthummanon and V. Omachonu, 2005. Effects of Cost of Quality of Quality on Total
Productivity and Quality for a Service Company, The 11th International Conference on Productivity
and Quality Research 2005, New Delhi, India, 12-15 December, 2005
19) S. Suthummanon and W. Rattanamanee, 2005. Effect of Cost of Quality of Quality for Laboratory
Department in a Teaching Hospital, The sixth Asia-Pacific Industrial Engineering and Management
Systems Conference 2005, Manila, Philippines, 4-7 December, 2005
20) S. Suthummanon, and W. Rattanamanee, 2005. The Relationship between Quality and Cost of
Quality for a Radiology Department, PSU-UNS Conference on Engineering and EnvironmentICEE-2005, Novi-Sad, Serbia & Montenegro, 19-21 May, 2005
21) W. Rattanamanee, S. Suthummanon, G. Cianglhow and K. Phurisakphaisal. 2005. Improving
Material Handling System for Parawood Factory, PSU-UNS Conference on Engineering and
Environment-ICEE-2005, Novi-Sad, Serbia & Montenegro, 19-21 May, 2005
22) W. Rattanamanee, S. Suthummanon, G. Cianglhow and K. Phurisakphaisal. 2005. Improving
Material Handling System for Parawood Factory, PSU-UNS Conference on Engineering and
Environment-ICEE-2005, Novi-Sad, Serbia & Montenegro, 19-21 May, 2005
23) V.K. Omachonu, and S. Suthummanon, 2004. A Predictiive Model for Length of Stay for Medicare
Patients Using MEPS (Medical Expenditure Panel Survey) Data, Proceeding of the 10th
Commemorative International Conference on Productivity & Quality Research (ICPQR 2004),
Miami, Florida, U.S.A. February 16-19, 2004
15.2.4 งานวิจัย
1) A Potential Study of Hua-It Market as a Collection and Distribution Center of Agricultural Products
in Southern Region
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2) ปจจัยมนุษยและความปลอดภัย
- แหลงทุน: ทุนพัฒนาทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- งบประมาณ: 1700,000 บาท (พ.ศ. 2549)
3) การศึกษาศักยภาพตลาดหัวอิฐตอการเปนศูนยรวบรวมและกระจายสินคาเกษตรในภาคใต แหลงทุน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
4) การสรางตัวแบบเครือขายโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล
- แหลงทุน งบประมาณแผนดิน
5) การศึกษารอบเวลาการผลิตที่เหมาะสมในกระบวนการ Head Stack Assembly
- แหลงทุนศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
6) การศึกษาระบบโลจิสติกสยอนกลับของขยะคอมพิวเตอร ในภาคใตของ ประเทศไทยสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
7) การศึกษาระบบการจัดการจัดตั้งลานรับซื้อปาลมน้ํามัน กรณีศึกษา สหกรณจังหวัดกระบี่ ศูนยวิจัยโลจิ
สติกส ภายใตสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.)
8) การศึกษาความเปนไปไดการจัดตั้งอุตสาหกรรมตอเรือจังหวัดสตูล กระทรวงอุตสาหกรรม
9) การศึกษาความเปนไปไดการจัดตั้งโรงงานน้ํายางขน จังหวัดสตูล องคการบริหารจังหวัดสตูล
10) การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการฮาลาลโลจิสติกสของผลิตภัณฑอาหารฮาลาล กรณีศึกษา
ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
15.2.5 หนังสือตํารา : 15.2.6 รางวัล : 16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.องุน สังขพงศ
16.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรฉบับนี้
รายวิชา
หนวยกิต
225-540
HUMAN FACTORS IN SYSTEMS DESIGN
3
225-541
HUMAN FACTORS ENGINEERING
3
225-740
HUMAN FACTORS IN PRODUCT DESIGN
3
225-552
METAL CUTTING THEORY
3
225-681
THESIS
36
225-682
THESIS
18
225-781
THESIS
48
225-782
THESIS
36
225-783
THESIS
48
16.2 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
16.2.1 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร: 16.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
1) Klamklay, J., Sungkhapong, A., Yodpigit, N., and E. Patterson, P., 2008, “Anthropometry of the
Southern Thai Population”, International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 38, Issue 1, Jan
2008, pp. 111 – 118.
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16.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม
1) พวงเล็ก เอี่ยมชํานาญ, องุน สังขพงศ และ ผกามาศ เจษฎพัฒนานนท, 2550. “การศึกษากระบวนการลอย
ตะกอนเพื่อการเพิ่มผลผลิต”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต
, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 1230 – 1233
2) พิทธพนธ พิทักษ และ องุน สังขพงศ, 2550. “การเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานลางขวด”, การประชุม
วิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26 ตุลาคม 2550, หนา 359 –
365
3) วัสสา รวยรวย, องุน สังขพงศ, ศุภโชค วิริยโกศล และ บุญเรือง มานะสุรการ, “อิทธิพลของอุณหภูมิพื้น
ผิวชิ้นงานตอความขรุขระของพื้นผิวและความคลาดเคลื่อนของขนาดชิ้นงานในการกลึงเหล็กสเตนเลสดวย
ใบมีดเซรามิก”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2550, ภูเก็ต, 24 – 26
ตุลาคม 2550, หนา 513 – 519
4) Limhengha, S., Pochana, K. and Angoon Sungkhapong, 2007. “Knowledge Management of
Industrial Work Safety in Songkhla Province,” Proceedings of the 5th PSU Engineering
Conference, Phuket, Thailand, May 10-11, 2007.
5) Sungkhapong, A. and Chuchom, S., 2007. “Machinability Assessment of Gray Cast Iron Using
Carbide and Ceramic tools,” Proceedings of the PSU-UNS International Conference on
Engineering and Environment, Phuket, Thailand, May 10-11, 2007
6) Wiriyacosol, S., Kwunnimit, K., Sungkhapong, A. and Chuchom, S., 2007. “Feed Rate and Surface
Roughness in Band Sawing of Para-rubber Wood,” ,” Proceedings of the PSU-UNS International
Conference on Engineering and Environment, Phuket, Thailand, May 10-11, 2007
7) Jaruwan Klamklay and Angoon Sungkhapong, 2006. “Anthropometry of the Thai Population,”
Proceedings of The 17rd Annual Conference of the IIE Annual Conference & Exposition, Orlando,
FL, May 20 – 24, 2006.
8) Sungkhapong, A. and Klamklay, J., 2006. “Productivity Improvement in Production Process of
Natural Dye Products,” Proceedings of The 17rd Annual Conference of the production and
Operations Management, Boston, Massachusetts, April 28 - May 1, 2006, pp. 13-18
9) Sungkhapong, A., and Wiriyacosol, S., 2004. ”The Investigation of Tool Wear and Cutting Power
in Turning Gray Cast Iron using CBN and Ceramic Tools,” Proceedings of the 3th International
Conference on Advanced Manufacturing Technology: ICAMT 2004, May 11-13, 2004, Kuala
Lumpur, Malaysia, pp 19-22
16.2.4 งานวิจัย
1) Ergonomic workstation design for sewing machine tasks
2) การประเมินความสามารถในการกลึงเหล็กหลอเทาดวยใบมีดคารไบดและเซรามิก
- แหลงทุน: ทุนทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- งบประมาณ: - บาท (พ.ศ. 2547 - 2548)
16.2.5 หนังสือตํารา : 16.2.6 รางวัล : -
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ภาคผนวก 7
(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
---------------------------------------------------เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความสัมพันธ สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่ตองการความรูแบบนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นไดตองมีการคนควาและวิจัยที่เขมแข็ง การทําวิจัย
ตองสามารถตอบสนองความตองการของมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงตองสราง
นักวิจัยใหกับสังคม โดยเปนนักวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรูดวยตนเองตลอดชีวิต และนําความรูที่ไดไป
ชวยเหลือสังคมดวยคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง วิชาการและวิชาชีพ
ดังนั้น จึงสมควรใหปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให
เหมาะสม และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งที่ 292
(7/2549) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2549 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4

ขอ 5

ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549”
ระเบียบนี้ใหใชสําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่เขาศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
บรรดาความในระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีอยูกอนระเบียบฉบับนี้ และมีความกลาวใน
ระเบียบนี้หรือที่ระเบียบนี้กลาวเปนอยางอื่น หรือที่ขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ในระเบียบนี้
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เทียบเทา ที่มหี ลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือผูบริหารหนวยงาน ที่
เทียบเทาคณบดี ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการประจํ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ”
หมายถึ ง
คณะกรรมการประจํ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“หนวยกิตสะสม” หมายถึง หนวยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อใหครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือคณะกรรมการประจําของ
วิทยาลัยหรือหนวยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูรกั ษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มี ขอสงสัยหรือ
มิไดระบุไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีมีความจําเปนตองผอนผันขอกําหนดในระเบียบนี้เปนกรณีพิเศษให
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อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนผูวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด แลวรายงานใหสภาวิชาการ
ทราบ
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 6

ขอ 7

ขอ 8

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังนี้
6.1
บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกําหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.2
บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะมี
หนาที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
6.3
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย อาจจั ด ให มี ห ลั ก สู ต รสหสาขาวิ ช าเพื่ อ บริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่
เกี่ยวของกับหลายคณะ
ระบบการจัดการศึกษา ใหดําเนินการดังนี้
7.1
การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค 1 ปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา
30 สัปดาห
7.2
การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค
7.2.1 ระบบทวิภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
7.2.2 ระบบไตรภาค หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
7.2.3 ระบบจตุรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ระบบการจัดการศึกษาตางๆ ตามขอ 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนไดตามความจําเปนของแตละ
หลักสูตร
7.3
การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม
นอยกวา 8 สัปดาห
การคิดหนวยกิต สําหรับแตละรายวิชา
8.1
ระบบตลอดปการศึกษา
8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 60 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวา 90 ชั่วโมงตอ ภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทํา โครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 90 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี คาเทากับ 1 หนวยกิต
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8.1.5

8.2

8.3

8.4

วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวา 90 ชั่วโมงตอ ภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.6 1 หนวยกิตระบบตลอดปการศึกษาเทียบไดกับ 2 หนวยกิตระบบทวิภาคหรือ 30/12
หนวยกิตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หนวยกิตระบบจตุรภาค
ระบบทวิภาค
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.2.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคา เทากับ 1 หนวยกิต
8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี คาเทากับ 1 หนวยกิต
8.2.5 วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
ระบบไตรภาค
8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 12 ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 24 ชั่วโมงตอ ภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.3.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอ ภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา โครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.3.5 วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.3.6 1 หนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต
ระบบทวิภาค เทียบไดกับ 5 หนวยกิต ระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอ ภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.4.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.4.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมี คาเทากับ 1 หนวยกิต
8.4.5 วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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8.4.6

1 หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ 10/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หนวยกิตระ
บบทวิภาค เทียบไดกับ 3 หนวยกิตระบบจตุรภาค
ขอ 9 การจัดแผนการศึกษา แบงเปน 2 ประเภท คือ
9.1
การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย
กําหนดจํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ
สําหรับระบบทวิภาค
9.2
การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย
กําหนดจํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร นอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติสําหรับ
ระบบทวิภาค
การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตามขอ 9.1 และ 9.2 ใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการประจําคณะ
ขอ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได
สําหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด 2
หลักสูตร
ขอ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบั ณฑิต
เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เปนหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามาแลว
11.2 หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและหรือการวิจัย
ในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต
11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ป หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา
มาแลว
11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ การวิจัยใน
สาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ขอ 12 โครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต
12.2 หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบง
การศึกษาเปน 2 แผน คือ
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และหลักสูตรอาจกําหนดให
ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดยไมนับ
หนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
แบบ ก 2
ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 18 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 12
หนวยกิตไมเกิน 18 หนวยกิต
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แผน ข

เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองทําสาร
นิพนธ (การศึกษาอิสระ) ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ดวย
12.3 หลักสูตรปริญญาเอก
ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา และไมนอยกวา 72 หนวยกิต สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมาก หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดองคความรูใหม
หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12
หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม นอยกวา 24
หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ขอ 13 ระยะเวลาการศึกษา
13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา
13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตรแตไมเกิน 3 ปการศึกษา
13.1.2 ปริญญาโท ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร แตไมเกิน 5 ปการศึกษา
13.1.3 ปริญญาเอก ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี
ใหมีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา และนักศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ใหมี
ระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา
13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา หรือที่จัด
การศึกษาแบบอื่นใหเปนไปตามขอ 13.1
ขอ 14 การประกันคุณภาพ
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวย
ประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
14.1 การบริหารหลักสูตร
14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
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14.3
14.4

การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและมีการดําเนินการ
ควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหนาที่ในการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร และหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของ แตละหลักสูตรตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองปละ 1 ครั้ง เสนอตอคณบดีตน
สังกัดและแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
ขอ 15 การพัฒนาหลักสูตร
15.1 ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและ คุณภาพ
การศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5
ป
15.2 การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว
ในระเบียบนี้ ใหดําเนินการโดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยแลวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ
หมวด 3
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา
ขอ 16 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
16.1 อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือผูที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหปฏิบัติงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําหนาที่หลักดานการสอนและวิจัย และปฏิบัติหนาที่ เต็มเวลาตาม
ภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน
16.2 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับมอบหมายใหเปนหลักในกระบวนการ จัด
การศึกษาของหลักสูตร โดยทําหนาที่อาจารยผูสอนและหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสาร
นิพนธตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
16.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับมอบหมายใหเปน
ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ
ติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
16.4 อาจารยผูสอน หมายถึง ผูซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งจากอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ใหทํา
หนาที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา
16.5 อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานการศึกษาและการ
จัดแผนการเรียนของนักศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรและ แนวปฏิบัติตางๆตลอดจนเปนที่ปรึกษา
ของนักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจําเปนและเหมาะสม โดยใหอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปทําหนาที่
จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
16.6 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งโดย
คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ใหรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรูเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง การให
คําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา
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16.7

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารยพิเศษที่
ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ
ทําหนาที่รวมกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ในการพิจารณาเคาโครง รวมทั้งชวยเหลือให
คําแนะนําและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษา
16.8 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตามขอ
16.6 ใหรับผิดชอบกระบวนการเรียนรูเพื่อสารนิพนธของนักศึกษาเฉพาะราย รวมทั้งการประเมิน
ความกาวหนาและการสอบสารนิพนธของนักศึกษา
16.9 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจํา ใหทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา วิทยานิพนธรวม
หรือสอน ในกรณีที่เปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจําเปนอยางยิ่ง สามารถเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลักได โดยอนุโลมผูทรงคุณวุฒิตองไดรับแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
16.10 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจํา ใหทําหนาที่บางสวนในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหนงทางวิชาการ
ตามที่กําหนดในหนาที่นั้นๆ แตมีความเชี่ยวชาญ หรือความชํานาญเฉพาะที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
โดยตรงตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้หากจะแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับ
หนวยงานหรือกระทรวง หรือวงการวิชาชีพ ดานนั้นๆ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตาม
หลักเกณฑแ ละวิธีการที่สํา นักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
กําหนด แตหากจะแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากรประจํา
มหาวิทยาลัยเทานั้น ผูเชี่ยวชาญเฉพาะตองไดรับแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
16.11 อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ไดรับแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย ใหทํา
หนาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 17 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร
ตองเปนอาจารยประจําและมีคุณสมบัติไมต่ํากวาคุณสมบัติของการเปนอาจารยผูสอนตามระดับของ
หลักสูตรนั้นๆ
ขอ 18 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต- ชั้นสูง
ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชา ที่สัมพันธกัน
จํานวนอยางนอย 3 คน
18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือ
เที ย บเท า หรื อ เปน ผู ดํา รงตํา แหนง ทางวิ ช าการไม ต่ํา กว า ศาสตราจารยใ นสาขาวิ ช าที่สอนหรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน
ขอ 19 การบริหารจัดการหลักสูตร
19.1 ใหบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร และตามที่ไดรับ
มอบหมายจากภาควิชาหรือตามที่คณะกําหนด
19.2 ใหแตละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ หลักสูตร
ตามขอ 18 และอื่นๆ ตามที่คณะกําหนด
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ขอ 20 คณะอาจกําหนดใหคณะกรรมการประจําคณะ หรือ คณะกรรมการจํานวนตามความเหมาะสมทําหนาที่กํากับ
ดูแลคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร กําหนดองคประกอบ อํานาจหนาที่
การครบวาระการดํารงตําแหนง และการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะนั้นๆ ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามความเหมาะสมของแตละคณะ
ขอ 21 คุณสมบัติอาจารยผูสอน
21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง
ตองเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ตองเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มี คุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและ
การทํา วิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะ
ขอ 22 คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
22.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีที่มีความจําเปน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ หรือแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่เปน
บุคลากรประจํามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักได ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
22.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
เปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม
อาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมก็ได
ขอ 23 ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ
อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและหรือ
ปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หรือเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทไมเกิน 15
คน หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและสารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ
1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําสารนิพนธ 3 คน ทั้งนี้ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษา
ทั้ ง หมดในเวลาเดี ย วกั น หากหลั ก สู ต รใดมี อ าจารย ป ระจํ า ที่ มี ศั ก ยภาพพร อ มที่ จ ะดู แ ลนั ก ศึ ก ษาที่ ทํ า
วิทยานิพนธไดมากกวา 5 คนอาจขอขยายเพิ่มขึ้นไดแตตองไมเกิน 10 คน ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด
ขอ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
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ขอ 25

ขอ 26

ขอ 27

ขอ 28

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ มีจํานวนกรรมการ
ไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนประธาน อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและอาจารยประจําเปนกรรมการ
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรมี
จํานวนกรรมการไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) อาจารยประจํา และหรือผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรูไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหนาที่
สอบประมวลความรอบรู มีจํานวนกรรมการไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบดวยอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ และหรืออาจารยระดับบัณฑิตศึกษา และ หรือผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ไมนอยกวา 1 คน
อาจารยประจําซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไมนอยกวา 1 คน และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก ทั้งนี้อาจแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) เปนกรรมการสอบดวยก็ได และ
เมื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแลวใหแจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองไมเปน
ประธานคณะกรรมการสอบ และตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง
อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
ในกรณีที่มีความจําเปน คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนกรรมการสอบได ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวน
กรรมการไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยประจํา
หรือ ผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 2 คน โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการสอบทั้งนี้
คณะกรรมการสอบสารนิพนธชุดหนึ่ง อาจทําหนาที่สอบสารนิพนธของนักศึกษาไดมากกวา 1 คน
หมวด 4
การรับเขาศึกษา

ขอ 29 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
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29.2

ขอ 30
ขอ 31

ขอ 32
ขอ 33

หลักสูตรปริญญาโท
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
29.4 หลักสูตรปริญญาเอก
29.4.1
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด หรือ
29.4.2
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกันกับหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพ้ืน
ความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติ
อื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
การรับสมัคร
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
การรับเขาศึกษา
31.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับในแตละสาขาวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
31.2 คณะเปนผูพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผูสมัครที่มี
คุณสมบัติตามขอ 29 เขาเปนนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด
31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามขอ 29 เขามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขเฉพาะราย
ดังนี้
31.3.1 ผูทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ หรือศึกษาเฉพาะรายวิชา
อยางเดียวในภาคการศึกษาแรกจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวา 6
หนวยกิต และสอบใหไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 หรือ
31.3.2 ผูทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะทําวิทยานิพนธ ในภาคการศึกษาแรกจะตองมี
ความกาวหนาในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธไดผลเปนที่พอใจโดยไดสัญลักษณ P ตาม
จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน หรือ
31.3.3 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
31.4 คณะอาจพิจารณารับผูมีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเขาศึกษาหรือวิจัย
โดยไมรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยไดเปนกรณีพิเศษ
31.5 บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย อ า จ พิ จ า ร ณ า รั บ บุ ค ค ล ที่ ค ณ ะ รั บ เ ข า เ ป น ผู ร ว ม เ รี ย น ต า ม ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาของผูรวมเรียน
31.6 กรณีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดนําหลักฐานมา
แสดงวาสําเร็จการศึกษาแลว และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไว
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 3 ประเภทคือ
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33.1
33.2
33.3

นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 31.2 หรือ นักศึกษา
ทดลองศึกษาที่ผานเงื่อนไขตามขอ 31.3
นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 31.3
นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 31.4
หมวด 5
การลงทะเบียนเรียน

ขอ 34 การลงทะเบียนเรียน
34.1 การลงทะเบียนเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit)
34.1.2 การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี
34.3 การลงทะเบียนเรียน ตองเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
34.4 จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่
ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี ทั้งนี้ การ ลงทะเบียนเรียนในแต
ละภาคการศึกษาปกติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต
34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตามขอ 33.2 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวา 6 หนวย
กิต
34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และไดรับผลการเรียนตั้งแตระดับ
คะแนน B ขึ้นไปแลวมิได
34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธไดเมื่อมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักแลว
34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ ตองลงทะเบียนเรียนใหครบหนวยกิตทั้งหมด ภายในภาค
การศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธเพิ่มใหครบหนวย
กิตวิทยานิพนธได หลังพนกําหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อใหสามารถสอบวิทยานิพนธไดในภาคการศึกษานั้น
34.9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกําหนดแลว และอยูระหวางการทํา
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ หรือรอสอบประมวลความรอบรู นักศึกษาจะตองรักษา
สถานภาพการเปนนักศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 35 การเพิ่มและการถอนรายวิชา
35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนวิชาวิทยานิพนธให
เปนไปตาม ขอ 34.8
35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระทําไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี และแจงใหอาจารยผูสอนทราบ
ขอ 36 การเปลี่ยนแผนการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาสามั ญ อาจขอเปลี่ ย นแผนการศึ ก ษาได โ ดยได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ และแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
ขอ 37 การยายสาขาวิชา
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นักศึกษาสามัญขอยายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
37.1 นักศึกษาอาจขอยายสาขาวิชาได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ และไดรับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
37.2 การขอยายสาขาวิชา จะกระทําไดตอเมื่อนักศึกษาเขาศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา 1
ภาคการศึกษา
37.3 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ใหเปนไปตามขอ 40
ขอ 38 การเปลี่ยนระดับการศึกษา
38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเปนระดับปริญญาเอก หรือ กลับกันได
ในสาขาวิชาเดียวกัน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจําคณะ และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอก ที่
สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจ
ไดรับการพิจารณาเขาศึกษาในระดับปริญญาเอกได โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก
1 จะตองมีผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเปนวิทยานิพนธใน
หลักสูตรระดับปริญญาเอกได หรือในกรณีที่เปน นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
จะตองศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 3.50
38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ไมสามารถสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติการ
สอบวิทยานิพนธ อาจไดรับการพิจารณาเขาศึกษาในระดับปริญญาโทได
38.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทําไดเพียง 1 ครั้ง เทานั้น
38.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจากขอ 38.1 ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอื่นทั้งภายในและตางประเทศเปน
นัก ศึก ษาของบัณฑิตวิท ยาลัยโดยได รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูตรและ
คณะกรรมการประจําคณะ และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหนวยกิต ตองมีหลักเกณฑดังนี้
39.2.1 เป น รายวิ ช าหรื อ กลุ ม รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
หรื อ เที ย บเท า ที่
กระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
39.2.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเนื้อหาสาระไมนอยกวา
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ
39.2.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการศึกษาไมต่ํากวาระดับคะแนน B หรือเทียบเทา
หรือสัญลักษณ S
39.2.4 ใหมีการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรที่รับโอน
39.2.5 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอน จะไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตมระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
39.2.6 ใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ปการศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา หรือ
เรียนวิทยานิพนธตามหลักสูตรที่เขาศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต
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39.2.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นป
และภาคการศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให มี นั ก ศึ ก ษาเรี ย นอยู ต ามหลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ ความ
เห็นชอบแลว
ขอ 40 การยกเวนหรือการเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา
มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาใหนักศึกษาที่มีความรู ความสามารถที่
สามารถวัดมาตรฐานไดจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือสถาบันอื่นทั้งภายในและตางประเทศ โดย
นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมีหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
40.1 รายวิชาที่อาจไดรับการเทียบโอน ตองเปนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ และได
ศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป โดยไดผลการศึกษาเปนสัญลักษณ P หรือ S หรือไมต่ํากวาระดับคะแนน
B หรือเทียบเทา
40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหเปนไปตามขอ 39.2.2 และ 39.2.3 และ
ใหนําผลการศึกษารายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนมาคิดเปนแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
40.3 รายวิ ช าและจํ า นวนหน ว ยกิ ต ที่ ไ ด รั บ การยกเว น หรื อ เที ย บโอนให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
40.4 การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหอยูในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอ 41 การโอนหนวยกิต
41.1 นักศึกษาอาจไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะใหไปเรียนรายวิชาที่เปดสอนในสถาบันอื่น
ทั้งภายในและตางประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหนวยกิต แลวนํามาเทียบโอนหนวยกิตใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนับเปนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาได
41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ 41.1 ใหเปนไปตามขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีใน
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
หมวด 6
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
42.1 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบความรูความสามารถที่จะนํา
หลักวิชาและประสบการณการเรียน หรือการวิจัยไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
42.2 การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธความรอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการวิจัย ความสามารถในการนําเสนอ
ผลงานทั้งดานการพูดการเขียน และการตอบคําถาม
42.3 การสอบสารนิพนธ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทแผน ข
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42.4

การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบเพื่อประเมินความรูพื้นฐาน ความพรอม ความสามารถและ
ศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพื่อวัดวานักศึกษามีความพรอมในการทํา
วิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก
42.5 การสอบภาษาตางประเทศ เปนการสอบเทียบความรูความสามารถภาษาตางประเทศของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกการสอบตามขอ 42.1- 42.5 ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
ขอ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ และสารนิพนธ
รายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน ใหมีคาระดับคะแนน (Grade) ตามความหมาย และคา
ระดับคะแนนดังตอไปนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาระดับคะแนน(ตอหนึ่งหนวยกิต)
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
พอใช (Fairly Good)
2.5
C
ปานกลาง (Fair)
2.0
D+
ออน (Poor)
1.5
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
ผลการศึกษาอาจแสดงดวยสัญลักษณและความหมายอื่นไดดังตอไปนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
S
ผลการเรียนหรือการสอบเปนที่พอใจ (Satisfactory) ใชสําหรับรายวิชาที่
กําหนดใหมีการประเมินผลแบบไมคิดคาคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน
หรือรายวิชาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ
U
ผลการเรียนหรือการสอบยังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับ
รายวิชาที่กําหนดใหมีการประเมินผลแบบไมคิดคาคะแนนหรือรายวิชาปรับ
พื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ
X
ผลการเรียนหรือการสอบอยูในระดับคะแนนดีเดน (Excellent) ใชสําหรับ
รายวิชาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม
ครบภายในเวลาที่กําหนดไวหรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัย บางประการ
จะตองมีการแกไขใหเปนระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาหแรกของภาค
การศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ I ใหเปนระดับคะแนน E โดยทันที
P
การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ที่ยังมีความ
ตอเนื่องอยู (In progress) และมีความกาวหนาเปนที่นาพอใจ
N
การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ที่ยังมีความ
ตอเนื่องอยูแตไมมีความกาวหนาหรือไมเปนที่พอใจ (No progress) ใน
กรณีไดสัญลักษณ Nนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําในหนวยกิตที่ได
สัญลักษณ N
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W
การถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn with permission)
ขอ 44 การประเมินผลการศึกษา
44.1 ใหมีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเวนวิชาวิทยานิพนธ หรือวิชาสารนิพนธ ให
มีการประเมินผลไดกอนสิ้นภาคการศึกษา
44.2 ในการนับจํานวนหนวยกิตใหครบตามหลักสูตรนั้น ใหนับหนวยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเพื่อหนวยกิต และไดผลการศึกษาเปนระดับคะแนน A, B+, B, C+, C หรือ
สัญลักษณ S หรือสัญลักษณ X ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไวใหเรียน โดยไม
นับเปนหนวยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชา ดังกลาวให
ครบถวน และจะตองไดสัญลักษณ S
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแตละรายวิชามากกวา 1 ครั้ง ใหนับจํานวนหนวยกิ
ตของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและ
ประเมินผลครั้งหลังสุด แตใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตทุกครั้งมาคํานวณแตมระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ในกรณีที่จําเป น ต องเรีย นรายวิช าของหลั ก สูต รปริญ ญาตรีใ นบางสาขาเพื่อสนับสนุ น
รายวิชาตามแผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตร ใหนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชาระดับ
หมายเลข 300 ขึ้นไปไดไมเกิน 6 หนวยกิต
44.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได
ลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ ดังนี้
44.3.1 หนวยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนที่ได
จากการประเมินผลรายวิชานั้น
44.3.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดศึกษา
ในภาคการศึกษานั้นหารดวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเปนระดับคะแนน
44.3.3 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดศึกษามา
ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชา ดังกลาว
เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาใด
มากกวาหนึ่งครั้ง ก็ใหนําผลการศึกษา และหนวยกิตทุกครั้งมาคํานวณแตมระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมดวย
44.3.4 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเปนคาที่มี
เลขทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตําแหนงที่ 3
44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาไดสัญลักษณ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนน
ใหรอการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว
กอน จนกวาสัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนอยางอื่น
หมวด 7
การทําวิทยานิพนธและสารนิพนธ
ขอ 45 การทําวิทยานิพนธ
45.1 การเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
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ขอ 46
ขอ 47

ขอ 48

ขอ 49

45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงรางวิทยานิพนธไดเมื่อมีอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลักแลว
45.1.2 นัก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาเอกจะเสนอโครงรา งวิ ท ยานิ พ นธ ไ ด เ มื่ อ มี อ าจารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลักแลว
45.1.3 การพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจําคณะ
กําหนด
45.2 การขอเปลี่ยนแปลงโครงรางวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจําคณะ
กําหนด
การทําสารนิพนธ มีความมุงหมายเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยใหนักศึกษาได
ทําเปนรายบุคคล สําหรับแนวปฏิบัติอื่นๆ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
47.1 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตองกระทําในทุกภาคการศึกษา
47.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธมีหนาที่ในการประเมินผลความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ
47.3 ใชสัญลักษณ P (In progress) สําหรับ ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือสาร
นิพนธของนักศึกษาเปนที่พอใจ โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือสารนิพนธที่ไดรับการ
ประเมินใหไดสัญลักษณ P ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษานั้น และใชสัญลักษณ N
(No progress) สําหรับผลการประเมินที่ไมมีความกาวหนา หรือไมเปนที่พอใจ แตทั้งนี้ตองไมเกิน
จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน และผลการศึกษาเปนดังนี้
47.3.1 ใหสัญลักษณP หรือ N ในกรณีที่ยังไมสามารถจัดการวัดผลของรายวิชาไดในภาค
การศึกษานั้น
47.3.2 การใหสัญลักษณ P หรือ N อาจใหไดตามสัดสวนของความกาวหนาในการทํา
วิท ยานิพ นธห รือ สารนิ พนธ
แนวปฏิบั ติใ นการประเมิน ความก า วหน า ในการทํ า
วิทยานิพนธใหจัดทําเปนประกาศของคณะ และหากนักศึกษายังไมไดรับการอนุมัติโครง
รางวิทยานิพนธ จะประเมินผลใหสัญลักษณ P ไดไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธตามหลักสูตร
47.3.3 ใหสัญลักษณ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล หรือสอบวิทยานิพนธหรือสาร
นิพนธเรียบรอยแลว ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ
47.4 รายวิชาที่ใชเวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ใหมีการประเมินผลเปนดังนี้
47.4.1 ใหสัญลักษณ P หรือ N ในกรณีที่ยังไมสามารถจัดการวัดผลของรายวิชาในภาคการศึกษา
นั้น
47.4.2 ใหมีการประเมินเปนระดับคะแนนตามขอ 43
ในกรณี ที่นั ก ศึ ก ษาได รั บ อนุ มั ติ ใ ห เปลี่ ย นหัว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ สารนิ พ นธ ซึ่ งมี ผ ลต อ การเปลี่ย นแปลง
สาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหอาจารยที่ปรึกษาประเมินจํานวนหนวยกิต จากหัวขอ
เดิมที่สามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ผานในหัวขอเดิม ทั้งนี้ใหนับจํานวน
หนวยกิตดังกลาวเปนจํานวนหนวยกิตที่ผานไดสัญลักษณ P ซึ่งสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรได โดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การสอบวิทยานิพนธ
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49.1

ขอ 50
ขอ 51

ขอ 52
ขอ 53

การสอบวิทยานิพนธประกอบดวยการตรวจ อานวิทยานิพนธ การทดสอบความรูนักศึกษาดวยการ
ซักถามหรือดวยวิธีการอื่น ๆ จึงถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ
49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถสงผลการประเมิน การใหคําแนะนํา
และขอเสนอแนะดวยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูนําเสนอผลการ
ประเมินตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธในวันสอบ
หรืออาจสอบโดยวิธีการใชเครือขาย
อินเตอรเน็ต
49.3 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
การสอบสารนิพนธ
การสอบสารนิพนธประกอบดวยการตรวจ อานสารนิพนธ การทดสอบความรูนักศึกษาดวยการ
ซักถามหรือดวยวิธีการอื่นๆ จึงถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ การดําเนินการสอบสารนิพนธใหเปนไปตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
การสงสารนิพนธฉบับสมบูรณ
การสงสารนิพนธฉบับสมบูรณใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
รูปแบบการพิมพ และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
53.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
53.2 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เปนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นักศึกษา
และหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธเรื่องนั้นๆ สามารถนําไปเผยแพรในเชิง
วิชาการได แตการนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กรณีที่การทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธที่ไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้นๆ
หมวด 8
การสําเร็จการศึกษา

ขอ 54 การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี้
54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
54.1.1 สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร
54.1.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
54.2 หลักสูตรปริญญาโท
54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตางประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน การ
สอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธ
จะต อ งไดรับการตีพิม พ
หรื อดําเนิน การใหผ ลงานไดรับ การยอมรับใหตีพิม พใ น
วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบ
หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
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54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน
การสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธ
จะตอ งได รับการตีพิม พ
หรื อดําเนิน การใหผ ลงานไดรับ การยอมรับใหตีพิม พใ น
วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบ
หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา
3.00 สอบผานสารนิพนธ และสอบผานการสอบประมวลความรอบรู (Comprehensive
Examination) ดวยขอเขียนและ หรือ ปากเปลาในสาขาวิชานั้น
54.3 หลักสูตรปริญญาเอก
54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
54.3.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
54.3.3 แบบ 1 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ ปาก
เปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพหรือดําเนินการใหไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ ยอมรับในสาขาวิชานั้น
54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา
3.00 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้น
สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการ
ตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
54.4 ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว
54.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร กําหนด
ขอ 55 วันสําเร็จการศึกษา
วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ 56 การขออนุมัติปริญญา
56.1 นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอรับ
ปริญญาตอมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
56.2 นักศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตองมี คุณสมบัติ
ดังนี้
56.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาครบถวนตามขอ 54
56.2.2 ไมมีหนี้สินหรือคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และหรือไมเปนผูมีพันธะสัญญาอื่นใดกับ
บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
56.2.3 ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
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หมวด 9
สถานภาพของนักศึกษา
ขอ 57 การลาปวยหรือลากิจ ใหดําเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวย การศึกษา
ขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม
ขอ 58 การลาพักการศึกษา
58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
58.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
58.1.2 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลาติดตอกันเกินกวา 3 สัปดาห โดยมีใบรับรองแพทย
58.1.3 สาเหตุอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ
58.2 นักศึกษาที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตองแสดงเหตุผลและความจําเปนผานอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณีและใหยื่นคํารองตอคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
58.3 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนเรียนไปแลว เปนการ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
58.4 การลาพักการศึกษา ใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
58.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาจะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่
ไดรับการอนุมัติใหลาพักและชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนภาค
การศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว
ขอ 59 การลาออก
นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ใหเสนอใบลาออกผานคณะกรรมการ บริหาร
หลักสูตรตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติตออธิการบดี ผูที่จะไดรับการอนุมัติใหลาออกได ตองไมมีหนี้สิน
กับมหาวิทยาลัย
ขอ 60 การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 34.9 และขอ 58.5
ขอ 61 การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
61.1 ตาย
61.2 ไดรับอนุมัติใหลาออก
61.3 ถูกใหออกหรือไลออกเนื่องจากตองโทษทางวินัย
61.4 ไมมาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปด
ภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
61.5 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา
61.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตวิทยานิพนธแลวไดแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 ยกเวนนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนแผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษา
ปริญญาเอกที่เรียนแบบ 1
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61.7

61.8

61.9
61.10

61.11

61.12
61.13
61.14

ใชเวลาในการศึกษาตามที่กําหนดในขอ 13 แลว และไดหนวยกิตไมครบตามหลักสูตร หรือไดแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 ยกเวนนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนแผน ก แบบ ก 1 และ
นักศึกษาปริญญาเอกที่เรียน แบบ 1
โครงรางวิทยานิพนธไมไดรับอนุมัติภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนี้
61.8.1 กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
61.8.1.1
ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.1.2
ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
61.8.2 กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
61.8.2.1
ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.2.2
ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
61.8.3 กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1
61.8.3.1
ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.3.2
ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
61.8.4 กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2
61.8.4.1
ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.4.2
ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
สอบวิทยานิพนธหรือสอบประมวลความรอบรู ครั้งที่ 2 ไมผาน
ไมสามารถสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณไดภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธผาน เวนแต
ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กําหนดในขอ 13
ไมสามารถสงสารนิพนธฉบับสมบูรณไดภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธผาน เวนแต
ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาสงสารนิพนธฉบับสมบูรณจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กําหนดในขอ 13
เปนนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไมสามารถเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญตามขอ34.1 ได
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นวามีความประพฤติไมเหมาะสม
ไดรับการอนุมัติปริญญา
หมวด 10
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา

ขอ 62 การทุจริตในการวัดผล
เมื่อตรวจสอบพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ใหดําเนินการและพิจารณาลงโทษตาม
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
ว า ด ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี
และข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยวินัยนักศึกษา โดยอนุโลม
ขอ 63 การทุจริตทางวิชาการ
การทุจริตทางวิชาการมี 3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสรางขอมูลเท็จ และ
การมิไดทําผลงานวิชาการดวยตนเอง
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63.1

63.2
63.3

63.4

63.5

การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนขอความของผูอื่น โดยไมมีการอางอิง
หรือปกปดแหลงที่มา หรือการเสนอความคิดหรือนําผลงานทางวิชาการที่มีผูอื่นกระทําไวมาเปน
ของตนเอง
การสรางขอมูลเท็จ หมายถึง การตกแตงขอมูลหรือการสรางขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริง
การมิไดทําผลงานวิชาการดวยตนเอง หมายถึง การจางหรือใหผูอื่นชวยทํา หรือทําแทนตน หรือ
การมอบใหผูอื่นทําแทนนอกเหนือจากงานที่ไดระบุไวในโครงรางวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติแลววา
จะกระทําเองทั้งนี้ไมรวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
แปลวิทยานิพนธจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ
เมื่อตรวจสอบพบวานักศึกษาทุจริตตามขอ 63.1 63.2 และ 63.3 ใหถือวาเปนความผิดรายแรงไว
กอน แตอาจลดหยอนโทษได ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหยอนโทษใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป
หากตรวจสอบพบวามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแลว ใหคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาและอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา
บทเฉพาะกาล

ขอ 64 การดําเนินการใดๆที่เกิดขึ้นกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ และยังดําเนินการไมแลวเสร็จใน ขณะที่ระเบียบ
นี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการหรือปฏิบัติการตอไปตามระเบียบ หรือมติคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ จนกวาจะดําเนินการหรือปฏิบัติการแลวเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สําเนาถูกตอง
(นางนันทพร นภาพงศสุริยา)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ศิริพร/พิมพ
นันทพร/ราง/ทาน

126

ภาคผนวก 8
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
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