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จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หลักสูตร
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
- จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
ก. วิชาเอก
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า

1

24

12

หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
ก. วิชาเอก
- สัมมนา
01222597 สัมมนา
(Seminar)

01222542
01222544
01222591

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1,1

- วิชาเอกบังคับ
การจัดการสาหรับวิศวกร
(Management for Engineers)
การบัญชีเงินและการจัดการสาหรับวิศวกร
(Financial and Managerial Accounting for Engineers)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม
(Research Methods in Engineering Management)

7 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)

- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
01222511
สถิตปิ ระยุกต์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Applied Statistics for Engineers)
01222512 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Product Design and Development)
01222521 การจัดการคุณภาพเชิงรวม
3(3-0-6)
(Total Quality Management)
01222522 การออกแบบและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Supply Chain Design and Management)
01222523 การจัดการระบบการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing System Management)
01222524 ความเป็นเจ้าของกิจการทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Entrepreneurship)
01222529 การประยุกต์ใช้การจาลองในการจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Simulation Applications in Engineering Management
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01222531

การวัดสมรรถนะ การประเมิน และการวิเคราะห์องค์กร
3(3-0-6)
(Organization Performance Measurement, Assessment,
and Analysis)
01222532 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับผู้จัดการที่เป็นวิศวกร
3(3-0-6)
(Human Resources Management for Engineering
Manager)
01222541 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management Information System)
01222543 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจเพื่อการ
3(3-0-6)
จัดการสาหรับวิศวกรรม
(Economic Analysis and Managerial Decision Making for
Engineering)
01222545 การจัดการต้นทุนสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Cost Management for Engineers)
01222548 การบริหารโครงการสาหรับการจัดการวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Project Management for Engineering Management)
01222596 เรื่องเฉพาะทางการจัดการวิศวกรรม
1-3
(Selected Topics in Engineering Management)
01222598 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
และเลือกเรียนรายวิชาในสาขาและ/หรือนอกสาขาวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มี
รหัสวิชาระดับ 500 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินจิ ของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก โดยความเห็นชอบของประธานสาขาวิชาหรือหัวหน้าภาควิชา และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
01222599 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

12 หน่วยกิต
1-12
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หลักสูตรแผน ข
- จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- สัมมนา
2
- วิชาเอกบังคับ
7
- วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
21
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
รายวิชา
ก. วิชาเอก
- สัมมนา
01222597
สัมมนา
(Seminar)

ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1,1

- วิชาเอกบังคับ
7 หน่วยกิต
01222542
การจัดการสาหรับวิศวกร
(Management for Engineers)
01222544
การบัญชีเงินและการจัดการสาหรับวิศวกร
(Financial and Managerial Accounting for Engineers)
01222591
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม
(Research Methods in Engineering Management)

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

- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
01222511
สถิตปิ ระยุกต์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Applied Statistics for Engineers)
01222512
การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Product Design and Development)
01222521
การจัดการคุณภาพเชิงรวม
3(3-0-6)
(Total Quality Management)
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01222522

การออกแบบและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Supply Chain Design and Management)
01222523
การจัดการระบบการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing System Management)
01222524
ความเป็นเจ้าของกิจการทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Entrepreneurship)
3(3-0-6)
01222529
การประยุกต์ใช้การจาลองในการจัดการงานวิศวกรรม
(Simulation Applications in Engineering Management
01222531
การวัดสมรรถนะ การประเมิน และการวิเคราะห์องค์กร
3(3-0-6)
(Organization Performance Measurement, Assessment, and Analysis)
01222532
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับผู้จัดการที่เป็นวิศวกร
3(3-0-6)
(Human Resources Management for Engineering Manager)
01222541
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management Information System)
01222543
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
สาหรับวิศวกรรม
(Economic Analysis and Managerial Decision Making for Engineering)
01222545
การจัดการต้นทุนสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Cost Management for Engineers)
3(3-0-6)
01222548
การบริหารโครงการสาหรับการจัดการวิศวกรรม
(Project Management for Engineering Management)
01222596
เรื่องเฉพาะทางการจัดการวิศวกรรม
1-3
(Selected Topics in Engineering Management)
01222598
ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
และเลือกเรียนรายวิชาในสาขาและ/หรือนอกสาขาวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีรหัสวิชาระดับ 500 ขึน้ ไป ไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินจิ ของอาจารย์ท่ปี รึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก โดยความเห็นชอบของประธาน
สาขาวิชาหรือหัวหน้าภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
01222595
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

6 หน่วยกิต
3, 3
5

แผนการศึกษา
ตัวอย่าง แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
01222542
01222544
01222591

จานวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
การจัดการสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
การบัญชีเงินและการจัดการสาหรับวิศวกร
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม
1(1-0-2)
3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก
10( - - )
รวม

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
01222597

จานวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
1
9( - - )
10( - - )
รวม

สัมมนา
วิชาเอกเลือก

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
01222597
01222599

จานวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
1
6
3( - - )
10( - - )
รวม

สัมมนา
วิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
01222599

จานวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
6
6
รวม

วิทยานิพนธ์
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ตัวอย่าง แผนการศึกษา แผน ข
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
01222542
01222544
01222591

จานวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
การจัดการสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
การบัญชีเงินและการจัดการสาหรับวิศวกร
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม
1(1-0-2)
3( - - )
วิชาเอกเลือก
10( - - )
รวม

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
01222597

จานวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
1
9( - - )
10( - - )
รวม

สัมมนา
วิชาเอกเลือก

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
01222597
01222595

จานวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
1
3
6( - - )
10( - - )
รวม

สัมมนา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิชาเอกเลือก

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
01222595

จานวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
3
3( - - )
6( - - )
รวม

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิชาเอกเลือก
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คาอธิบายรายวิชา

01222511

สถิตปิ ระยุกต์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Applied Statistics for Engineers)
การแจกแจงความน่าจะเป็นเชิงวิยุต การแจกแจงความน่าจะเป็นเชิงต่อเนื่อง การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น และเทคนิคการพยากรณ์
Discrete probability distributions, continuous probability distributions,
estimation, statistical hypothesis testing, simple linear regression analysis, multiple
linear regression analysis, and forecasting techniques.

01222512

การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Product Design and Development)
พื้นฐานของซิกส์ซิกม่า กระบวนการออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ทฤษฎีการ
แก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น การแปลงหน้าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพให้เป็นแนวทางปฏิบัติ
การออกแบบสาหรับซิก ส์ซิกม่า การออกแบบสาหรับเอ็กซ์ การขึ้นรูป ต้นแบบรวดเร็ว
การออกแบบใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ย การผลิ ต ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ย งานวิ ศ วกรรมใช้
คอมพิ ว เตอร์ช่ว ย การวิเคราะห์ ส าเหตุ ข องลั ก ษณะข้อ บกพร่อ งและผลกระทบ แอ็ ค ซิ
โอแมททิคดีไซน์ การทวนสอบและยืนยันการออกแบบ กรณีศกึ ษา
Fundamentals of Six Sigma. Product design and development process. Theory
of Inventive Problem Solving (TRIZ). Quality Function Deployment (QFD). Design for Six
Sigma (DFSS). Design for X. Rapid Prototyping. Computer Aided Design (CAD),
Computer Aided Manufacturing (CAM), and Computer Aided Engineering (CAE). Failure
Mode and Effects Analysis (FMEA). Axiomatic design. Design validation. Case studies.
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01222521

การจัดการคุณภาพเชิงรวม
3(3-0-6)
(Total Quality Management)
การจัดการคุณภาพ ความเป็นผู้นาด้านคุณภาพ สารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคล หลักการของ
การปรับปรุงคุณภาพ เกณฑ์ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ
Quality management, leadership in quality, information and data analysis, strategic
quality planning, human resource development and management, principle of quality
improvement, quality excellence framework.

01222522

การออกแบบและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Supply Chain Design and Management)
กลยุทธ์การกระจายสินค้า กลยุทธ์การจัดหาและการผลิต โครงข่ายสารสนเทศ การ
วางแผนและการกาหนดการ การจัดการวัสดุคงคลัง การจัดการการขนส่ง คลังสินค้าและ
การขนถ่าย การประเมินผลการดาเนินงานและการเงิน
Distribution strategy, procurement and manufacturing strategies, information
network, planning and scheduling, inventory management, transportation
management, warehousing and material handling, performance and financial
assessment.

01222523

การจัดการระบบการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing System Management)
ประเภทของระบบการผลิต การออกแบบและการดาเนินงานของระบบการผลิต การ
วางแผนและการควบคุมระบบการผลิตเทคโนโลยีแบบกลุ่ม ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
การประยุกต์อินเทอร์เน็ตในการผลิต
Types of manufacturing systems, design and operations of manufacturing
systems, and planning and control of manufacturing systems, group technology,
Toyota production system, internet applications in manufacturing

9

01222524

ความเป็นเจ้าของกิจการทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Entrepreneurship)
ธรรมชาติและความส าคัญ ของการเป็ นเจ้าของกิจการในการพั ฒ นาและถ่ า ยโอน
เทคโนโลยี ลั ก ษณะของความเป็ นเจ้าของกิ จการกระบวนการนวัตกรรมและการเป็ น
เจ้าของกิ จการ โอกาสทางธุรกิจ การคัดกรองและประเมินโอกาสการลงทุน และการ
พัฒนาแผนธุรกิจ
Nature and importance of entrepreneurship in developing and transferring
technology, aspects of entrepreneurship, innovation and entrepreneurship processes,
business opportunities, screening and evaluation of investment opportunities, and
development of a business plan.

01222529

การประยุกต์ใช้การจาลองในการจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Simulation Applications in Engineering Management)
เนื้อหารายวิชาจะกล่าวถึงทฤษฎีเลขสุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลนาเข้า (Input Analysis)
และเทคนิ ค การสร้ างแบบจ าลองเชิงสถานการณ์ ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหการและองค์กร
เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์จากแบบจาลองและวัดค่าทางสถิติด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้
The content of the course consists of the random number theorem, input
analysis, and simulation building by computer program technique in order to apply to
the engineering management operations in industry and organization. The students
will be able to analyze the results from the simulation model and measure the
statistical values with the computer program.

01222531

การวัดสมรรถนะ การประเมิน และการวิเคราะห์องค์กร
3(3-0-6)
(Organization Performance Measurement, Assessment, and
Analysis)
การวัด และการประเมิ นสมรรถนะในระดับ องค์ ก ร ระดับ ปฏิ บัติ และระดั บ บุ คคล
การประยุกต์เครื่องมือและเทคนิคเพื่อสร้างกลุ่มสมรรถนะ การวัดสมรรถนะของตัวชีว้ ัดที่
สาคัญด้วยรูปแบบอัตราส่วนการตรวจสอบการวัดคุณภาพ การนาเสนอการวิเคราะห์
สมรรถนะ
10

Measurement and assessment of performance at the organizational, functional,
and individual level. Applications of tools and techniques to establish a set of
performance. Measures of key performance indicators in a ratio format. Quality
measurement auditing. Presentation of performance analysis.
01222532

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับผู้จัดการที่เป็นวิศวกร
3(3-0-6)
(Human Resource Management for Engineering Manager)
การจั ด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ต่ อ การปรับ ปรุงความได้ เปรีย บในการแข่ งขั น การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ กฎหมายธุรกิจ การออกแบบการทางาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การประเมินและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบการสร้างแรงจูงใจ
และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโลกาภิวัตน์
Human resource management for enhancing competitiveness, strategic of human
resources management, business law, work design, human resource planning,
human resource assessment and development, motivation system, and human
resource management in globalization.

01222541

ระบบสารสนเทศเพี่อการจัดการทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management Information System)
บทบาทของผูจ้ ัดการในเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีเพื่อแปลงองค์กร การ
ตีค วามและการเข้าใจสารสนเทศ กรอบสาหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์กร การจัดการฐานข้อมูล การติดต่อสื่อสาร สถาปัตย
กรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Roles of managers in information technology, using technology to transform the
organization, interpreting and understanding information, frameworks for information
technology, impact of information technology on the organization, database
management, communications, information technology architectures, system analysis
and design.
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01222542

การจัดการสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Management for Engineers)
การวางแผน การประสานงานและการวิเคราะห์ด้านการจัดการ ลักษณะของทฤษฎี
หลั ก และแนวคิ ด ส าหรั บ การจั ด การที่ ดี ขึ้ น หน้ า ที่ ก ารจั ด การและการออกแบบ
กระบวนการการจัดการ
Planning, coordination, and analysis in management. Aspects of key theories and
concepts for better management. M a na g e m e nt fu nction s a nd d e sig n ing a
management process.

01222543

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจเพื่อการจัดการสาหรับ 3(3-0-6)
วิศวกรรม
(Economic Analysis and Managerial Decision Making for Engineering)
การตั ด สิ น ใจทางวิ ศ วกรรมและการจั ด การ แนวคิ ด ต้ น ทุ น เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม การประยุกต์เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมสาหรับการ
วิเคราะห์การทดแทน การจัดงบประมาณเงินทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน
และกาไร ผลกระทบของเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนและภาษี การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ความไม่ แ น่ น อนส าหรั บ การตั ด สิ น ใจเพื่ อ การจั ด การ และการตั ด สิ น ใจภายใต้ ห ลาย
หลักเกณฑ์
Decision making in engineering and management; cost concepts for decision
making; engineering economic analysis; applications of optimization techniques in
replacement analysis, capital budgeting, cost and profit relationship analysis; effects
of inflation, exchange rate, and taxation; analysis of risk and uncertainty for
managerial decision making, and multiple criteria decision making.

01222544

การบัญชีการเงินและการจัดการสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Financial and Managerial Accounting for Engineers)
หลักการบัญชี รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบ
การเงิน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงินและกรณีศกึ ษา
Principles of accounting; financial reports; financial transaction analysis; financial
statement analysis; analysis; financial project feasibility analysis and case studies
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01222545

การจัดการต้นทุนสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Cost Management for Engineers)
พืน้ ฐาน : 01222544
แนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการต้นทุน การคิดต้นทุนและการจัดการต้นทุนตามกิจกรรม
การวางแผนการจัดการต้นทุน ระบบการจัดการต้นทุน การควบคุมการดาเนินงานโดย
งบประมาณแบบยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน การควบคุมการจัดการโดยการประเมินการ
ปฏิบัติงาน
Cost management concepts; activity-based costing and management; cost
management planning; cost management systems; operational control through flexible
budgeting and standard costing; management control through performance
evaluation.

01222548

การบริหารโครงการสาหรับการจัดการวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Project Management for Engineering Management)
เนื้อหารายวิชาจะกล่าวถึงการเลือกโครงการและบทบาทของผู้จัดการโครงการ การ
จั ด การการวางแผนโครงการ การท างบประมาณ และการประมาณค่ า ใช้ จ่ า ย การ
จัด ล าดั บ งาน การจัด การและการจั ด สรรทรั พ ยากร การติ ด ตามโครงการและระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ การจัดการการควบคุมโครงการตรวจสอบโครงการ
The content of the course consists of the project selection and the role of project
manager, project planning management, budgeting and cost estimation, task for
project administration, project control management, and project audit.

01222591

ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม
1(1-0-2)
(Research Methods in Engineering Management)
หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
กาหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกาหนดตัวอย่าง
และเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทารายงาน
เพื่อการนาเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
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Research principles and methods in engineering management, problem analysis
for research topic identification, data collecting for research planning, identification of
samples and techniques. Research analysis, result explanation and discussion, report
writing, presentation and preparation for journal publication.
01222595

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
3
การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงาน
และนาเสนอในการสอบสัมภาษณ์ขนั้ สุดท้าย
Independent study on interesting topic at the master’s degree level, compile into
a written report and present in the final oral examination.

01222596

เรื่องเฉพาะทางการจัดการวิศวกรรม
(Selected Topics in Engineering Management)
1-3
เรื่องเฉพาะทางการจัดการวิศวกรรมในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละ
ภาคการศึกษา
Selected topics in engineering management at the master’s degree level. Topics
are subject to change in each semester.

01222597

สัมมนา
(Seminar)
1
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการวิศวกรรม ในระดับปริญญา
โท
Presentation and discussion on currents interesting topics in engineering
management at the master’s degree level.
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01222598

ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางการจัดการวิศวกรรม ระดับปริญญาโท และรียบเรียงเขียนเป็น
รายงาน
Study and research in engineering management at the master’s degree level
and compile into a written report.

01222599

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
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