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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in
Sustainable Industrial Management Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อยอ (อังกฤษ)
3. วิชาเอก
ไมมี

: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน)
: วศ.ม. ( วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน)
: Master of Engineering
(Sustainable Industrial Management Engineering)
: M. Eng. (Sustainable Industrial Management Engineering)
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4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้
รายละเอียด
1.ศึกษางานรายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
2.วิทยานิพนธ
3.การคนควาอิสระ
รวม

แผน ก (ก1)
(หนวยกิต)
36
36

แผน ก (ก2)
(หนวยกิต)
24
12
12
12
36

แผน ข
(หนวยกิต)
30
12
18
6
36

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป
5.2. ภาษาที่ใช
ภาษาไทย และเอกสาร ตําราในวิชาเรียนของหลักสูตรเนนการสอนดวยตําราภาษาอังกฤษ
5.3. การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไดดี
5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2555
วันที่ 8 มีนาคม 2555
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 28 มีนาคม 2555
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรดานการจัดการกระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
(2) วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยัง่ ยืน
(3) วิศวกรจัดการเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตสมัยใหมอยางสมดุลดานลดภาวะโลกรอน
(4) นักวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
(5) นักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมเพื่อการแขงขันอยางยั่งยืน
(6) นักวิจยั ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(7) นักวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช (Waste) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(8) หัวหนาโครงการพัฒนาระบบดานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยัง่ ยืน
(9) ผูจัดการ เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตอยางยั่งยืน
(10) ผูบริหารหนวยงานที่มคี วามสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเพือ่ ความยั่งยืน
(11) ผูจัดการองคกรเชิงบูรณาการองคความรูอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ การวางแผนการขาย การจัดหาทรัพยากร การวางแผนเพื่อการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต
การจัดการระบบการเงิน การจัดทําระบบบัญชี และการจัดการทรัพยากร
(12) ผูนําชุมชนที่มีความสามารถในการปลูกจิตสํานึกในสิทธิมนุษยชนดวยความเปนธรรม
(13) ผูสรางความรวมมือในการรักษาภาวะความเสมอภาคของหลาย ๆ องคประกอบของสังคมให
เกิดความปลอดภัยรวมกันอยางยั่งยืน
(14) เปนผูประกอบการที่สามารถพัฒนาองคกรอยางยั่งยืนภายใตคณ
ุ ธรรม จริยธรม
(15) นักวิชาชีพที่มีความชํานาญตามหลักการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษา ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. นายสุรเชษฐ เดชฟุง
ตําแหนง อาจารย
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 2551
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3120600640888
2. นายปริญญ บุญกนิษฐ
ตําแหนง อาจารย
ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 2552
3540600172864
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
Ph.D. (Engineering Management), 2542
3. นายอรรคเจตต อภิขจรศิลป ตําแหนง อาจารย
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3100602694357
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 1381 ถ.พิบูลสงคราม
แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุ ง เทพมหานคร 10800 โทร. 02 9132424 โทรสาร 02 5859175
www.eng.rmutp.ac.th
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(1) ภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จากฉบับที่ 1 – 10 (2504-2554) โดยเริ่มจาก
แผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 1-2 เปนการพัฒนาที่เนนการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ตอเนื่องเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 3-4 มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู
กับการพัฒนาสังคม ตามมาดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5-7 เนนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มุง
พัฒนาภูมิภาค ชนบท สวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8-9 เปนยุคเปลี่ยนผานกระบวนทัศน
ใหม ยึดคนเป นศู นยก ลาง เนนการมีสวนรวม ใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมื อพัฒนาคน จนถึงแผนฯ ที่ 10 มุง
พัฒนาเศราฐกิจโดยปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันจนถึงป 2554
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) ดวยพื้นฐานการสรางสมดุลของสามทุน คือ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม และ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมกับมุมมองที่กวางขึ้นเปนวิสัยทัศน 2570 ที่ใหความสําคัญถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในอีก 20 ปขางหนา ประกอบดวย 7 ดาน ดังนี้
1. การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
2. เศรษฐกิจของโลกจะเปลี่ยนศูนยกลางอํานาจมาอยูที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น
3. การเปลี่ยนแปลงดานการเงินโลก
4. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีกับการดํารงชีวิตของมนุษยและสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
5. ประชากรสูงอายุ
6. ปญหาดานพลังงาน
7. ปญหาภัยคุกคามจากภาวะโลกรอน
(2) สถานการณในยุคขอมูลขาวสาร การบูรณาการความรูแขนงตาง ๆ ทางอุตสาหกรรมเพื่อ
สงเสริม ใหเกิดความสะดวกและความปลอดภัยดานการจัดการมากขึ้น การผสมผสานองคความรูที่สัมพันธ
กันและการนําไปใชในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก อาทิ องคความรูดานการตลาด
สัมพันธกับการผลิตและการขาย การเงินสัมพันธกับการผลิตและการออกแบบสัมพันธกับตนทุนสัมพันธ
กับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งองคประกอบเหลานี้อยูภายใตระบบการจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพจึงจะประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน หากมีความสามารถในดานดังกลาวแลวศักยภาพดานการ
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แขงขันก็จะสูงกวา และจํานวนบุคลากรที่มีความสามารถสูงดานความรู ทักษะทางปญญาและการบูรณา
การองคความรูอยางมีประสิทธิภาพนั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สังเกตไดจาก ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ ผลงาน
วิชาการ การประชุมวิชาการและการตีพิมพผลงานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุ พลังงานและสิ่งแวดลอม
เพื่อความยั่งยืน ทั้งในประเทศและตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น รวมถึงองคกร สังคม และนานาประเทศ
มีการตื่นตัวดานวิชาชีพที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนอยางตอเนื่อง
11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรเพื่อพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมพิจารณาถึงองคประกอบสําคัญ ดังนี้
(1) พิจารณาถึงแนวโนมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการจัดการเทคโนโลยี มี
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น สงผลกระทบตอศักยภาพและความมั่นคงขององคกรที่มีบริบท (Context) ดานการ
ผลิตและพัฒนาปจจัยการผลิตสําหรับผลิตสินคาอุปโภคและบริโภค ซึ่งรูปแบบการจัดการกระบวนการ
ผลิตมีผลตอพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงขององคกร รวมถึงรูปแบบและวิธีการทํางานของทรัพยากร
บุคคลในสวนตาง ๆ ภายในองคกรและสังคม มีการเชื่อมโยงทั้งขอมูล (Data) และขาวสาร (Information)
เพื่อการจัดการที่ซับซอนมากขึ้น
(2) หนวยงานภาคการผลิตในอุตสาหกรรมสวนใหญเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก(SME S ) และอยูในสถานะเปนผูรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturing:
OEM) ซึ่งความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ (Original Design Manufacturer: ODM) และสรางตรา
สินคาเปนของตนเอง (Original Brand Manufacturing: OBM) มีจํานวนนอย ทําใหอุตสาหกรรมเหลานี้ขาด
โอกาสในการสรางมูลคาเพิ่ม และไมมั่นคงจากการทําธุรกิจ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมของประเทศอื่นๆ
หรืออุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑและพัฒนาสินคา มีตราผลิตภัณฑของตน ซึ่ง
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมุงเนนการพัฒนางานวิชาการเพื่อสนับสนุนและลดชองวางเหลานี้
(3) ความรับผิดชอบดานการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง เปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให
นําไปสูการเปนผูที่มี ความรู ทักษะทางปญญาและความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน มีความสามารถในการวินิจฉัย และพัฒนาอยางเปนระบบ ทั้งโดยสวนตัวและสวนรวม
นําไปสูการคนหาโอกาสสําหรับความมั่นคงของตนและหรือองคกร เพื่อสรางนวัตกรรม ประกอบกับมี
ความเขาใจทางดานสั งคมและวัฒนธรรม เพื่ อปองกัน และส งเสริมใหมีความเปนเอกภาพอยางลึก ซึ้ง
ประกอบกับเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางความมั่นคงและความยั่งยืน
ดานสังคมและวัฒนธรรมของไทยตอไป
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภัยพิบัติดานตาง ๆ ทั่วโลก รวมถึงอุทกภัยของประเทศไทยในป
พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากและทําใหเกิดผลกระทบตอการดํารงชีวิตในสังคม
ชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน อาทิ กระทบตอรายไดจากการทํางานในอุตสาหกรรม การ
เสียหายของผลผลิตภาคการเกษตร การประมง และการดํารงชีวิต เปนตน นับวาภัยพิบัติโดยธรรมชาติเปน
ปญหาสําคัญตอสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษยซึ่งยกยองตนเองเปนสัตวประเสริฐ จึงตองเรียนรูและเขาใจอยาง
ถูกตองโดยเฉพาะปจจัยหรือสาเหตุตาง ๆ ตอภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งปจจุบันและอนาคต เพื่อเปนพื้นฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาวัตถุทางวิศวกรรมใหสอดคลองกับการดํารงชีวิตไดอยางปลอดภัยทั้งในระยะ
ยาว เนื่องจากที่ผานมามีการพัฒนาเทคโนโลยีแลวทําลายความสมดุลของธรรมชาติมากขึ้นโดยลําดับใน
อัตราที่สูงขึ้นโดยนับจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิ
ประเทศ สภาพภูมิอากาศ น้ํา สิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสงผลใหมนุษยมีภัยและอันตรายมากขึ้น ๆ โดยลําดับ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรและการพัฒนาเทคโนโลยีใหมอยางขาดการรับผิดชอบตอสรรพ
สิ่งและความสมดุลของธรรมชาติ สิ่งเหลานี้นํามาประกอบการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร ดําเนินการใน
ลักษณะการเพิ่มศักยภาพเชิงรุกดานการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามพันธกิจของสถาบันในการพัฒนางานดาน
วิชาการและวิจัยเชิงบูรณาการ ใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้นในประเทศและสูระดับสากล เพื่อพัฒนาบุคลากรเฉพาะ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนนความเปนมิตรกับสรรพสิ่ง เพื่อความเปนผูนําดานการพัฒนาที่
ทันสมัย และรองรับความเปลี่ยนแปลงขององคกรตาง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการแขงขัน การพัฒนา
เทคโนโลยีมากขึ้น รวมถึงการสรางโครงขายการจัดการที่เปนระบบดานการพัฒนาอยางยั่งยืนและควร
ดําเนินการโดยเร็ว เปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะทางปญญา และความชํานาญเพื่อจัดการ
อุ ต สาหกรรมอยา งเป น ระบบ มี ค วามยื ด หยุ น เพื่อ ลดการพั ฒนาที่ก อ ใหเ กิ ด การทํ า ลายธรรมชาติ และ
ดําเนินการสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงเปนการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการ
สงเสริมใหองคกรมีศักยภาพในการแขงขันตามแนวทางใหมที่เนนถึงความยั่งยืนในระยะสั้นและระยะยาว
ครอบคลุมทั้งในและตางประเทศ โดยการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมที่มีความพรอมทั้งทฤษฎีและการ
ปฏิบัติอยางมืออาชีพดานการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใตหลักการทํางานแบบบูรณาการสรางนวัตกรรมเพื่อความ
ยั่งยืน แกไขและปรับปรุงในประเด็นที่ซับซอนมากขึ้นอยางผูมีซึ่งวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด อาทิ การใชปญญาและ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก อริ ย ะมรรคมี อ งค 8 สอดคล อ งกั บ กฏของธรรมชาติ และเป น ไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีและเปนการพัฒนามหาวิทยาลัยแหงโลกอาชีพ เพื่อความยั่งยืน
12.2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบ
ตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยมุงสูการเปนผูนําทางเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรครอบคลุมพันธกิจ ดานตาง ๆ
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ประกอบดว ย การมุ ง เน น วิ ช าชี พ บนพื้น ฐานดา นวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
ที่มีคุ ณ ภาพและมี
ความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ พัฒนานักวิจัย สรางนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สูการผลิตที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศ การเผยแพรผลงานวิชาการที่มีแนวคิดเชิง
สรางสรรค เพื่อการมีอาชีพอิสระที่มี ความสามารถในการแขงขัน และรวมถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และเปนผูมีคุณธรรม มีจริยธรรม โดยตระหนักถึงแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยี ทั้งในดานวัสดุ พลังงานและสิ่งแวดลอม การนํากลับมาใชใหม ใหเกิดความพรอมเพื่อเปนผูนํา
ในการสรางนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาชีพ เปนการสอนใหเกิดการบูรณาการเนื้อหาการจัดการองคกรธุรกิจดานการผลิต
ใหเชื่อมโยงและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของทุกฝาย เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการประกันคุณภาพ
โดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑภายใตพื้นฐานการออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่สัมพันธกับการใช
พลั ง งาน สิ่ ง แวดล อ ม ครอบคลุ ม ด า นเศรษฐศาสตร แ ละการจั ด การธุ ร กิ จ เพื่ อ จั ด การให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่
พัฒนาขึ้นมีศักยภาพในการแขงขัน และในสวนวิชาพื้นฐาน ไดแก วิชา การจัดการเพื่อการเพิ่มผลผลิต
เนื้อหาในหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ การออกแบบผังโรงงาน การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต การบํารุงรักษาและการศึกษางาน ซึ่งเปนการเชื่อมโยงวิชาชีพ กว. ในระดับปริญญาตรีให
มีความสามารถสูงขึ้นโดยเพิ่มความเปนวิชาการเชิงลึก สําหรับสงเสริม เปนประโยชนตอการนําไปใชเพื่อ
การจัดการกระบวนการผลิตอยางเปนระบบและมีความยั่งยืน
13.2. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3. การบริหารจัดการ
อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ใหมีการเลือกคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 1 คน เปนประธานดําเนินงานในความรับผิดชอบหลัก เพื่อบริหารและจัดการศึกษา ดานการ
จัดการเรียนการสอนอยางเปนอิสระขึ้นตรงตอคณบดี โดยการพิจารณาเพื่อกําหนดแผนงานรวมกัน และ
กําหนดอาจารยผูสอนที่มีประสบการณในวิชาชีพหรือประสบผลสําเร็จในอาชีพที่สอดคลองกับเนื้อหา
รายวิชา และการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตาง ๆ ในดาน การจัดการเรียนการสอน ไดแก การรับสมัคร
การสอบคั ด เลื อ ก การจั ด แผนการเรี ย นตลอดหลั ก สู ต ร การกํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช า ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการสอน เนื้อหา เอกสารประกอบการสอน การจัดตารางเรียนและ
ตารางสอบประจํารายวิชา การศึกษาดูงาน การสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ การสอบประมวล
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ความรู การสอบขอเขียนและปากเปลา การประกันคุณภาพและงานอื่น ๆ ตามที่คณะคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมอบหมาย
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุงมั่นเพื่อผลิตมหาบัณฑิตดาน
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ที่มีความรูความสามารถสอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมและรองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทางธรรมชาติ เปนการผลิตบุคคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนาทางวิชาชีพเพื่อความยั่งยืน โดยการบูรณาการองคความรูเชิงวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใชประโยชนที่สัมพันธกับการจัดการ
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดการพลังงาน สิ่งแวดลอมและวัสดุเพื่อความยั่งยืน ดวยหลักการพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation) อยางสมดุล ครอบคลุมดานการจัดการทรัพยากร ตนทุน การออกแบบและพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม การจัดการกระบวนการผลิต การพัฒนาระบบการผลิต การ
จัด การวั สดุ เ หลือ ใช (Waste) ระบบการจั ด การทั่ว ทั้ง องค ก ร เพื่ อ สง เสริ ม ความเป น เลิ ศ ในการจั ด การ
เทคโนโลยีอยางเปนระบบอยางยั่งยืน สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหไดมาซึ่งความรู ความเขาใจ ความ
ชํานาญ ภายใต ทัศนคติที่ดีในวิชาชีพ ควบคูกับความสามารถทางวิชาการดานการพัฒนาที่ยั่งยืน อยาง
ต อ เนื่ อ ง ในลั ก ษณะเครื อ ข า ยภาคอุ ต สาหกรรม ด า นการจั ด การโครงข า ยกระบวนการผลิ ต และการ
พัฒนาการเปนหุนสวน (Networking and Partnership) เพื่อใหมั่นใจไดวา ผูที่ผานหลักสูตรมีความพรอมทั้ง
ดานวิชาการและการประยุกตวิชาชีพเพื่อประโยชนตอสวนรวม และนําไปพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความ
ซับซอนตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของการพัฒนาเทคโนโลยี สามารถตอบสนองกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม สังคม และประเทศชาติ
ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหองคกรดํารงอยูอยางยั่งยืน เปนการพัฒนาบุคลากรที่มีความรูทางดานการ
จัดการวิศวกรรมในอุตสาหกรรมยุคใหม ที่มีวิสัยทัศนดานการจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
จากแนวความคิดดังกลาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงไดพัฒนาหลักสูตรใหม ดาน
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยเนนความเปน
ผูนําดานการจัดการทางวิศวกรรมเพื่อความสําเร็จแหงชีวิตและความยั่งยืนตอไป
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1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางดานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะในการวิจัยดานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
1.2.2 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน ในภาคทฤษฎี การวิจัยและพัฒนา สามารถประยุกตความรูเพื่อจัดการอุตสาหกรรมอยางเปน
ระบบ ภายใตแนวทางของความยั่งยืน
1.2.3 เพื่อสรางผูนําทางวิชาการดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาและระบบการพัฒนาอยางสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศและความสมดุลกับธรรมชาติ
1.2.4 เพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถดานการจัดการเทคโนโลยีอยางยั่งยืน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตอการพัฒนาหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.5 เพื่อสงเสริมดานความเขาใจในกฏของธรรมชาติ ภายใตพื้นฐานดานคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบตอสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการ - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
จัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน หลักสูตรในระดับสากล (IEEE)
ใหมีมาตรฐานตามที่ สกอ. กําหนด - ติดตามประเมินผลหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง - ติดตามการเปลี่ยนแปลงดานการ
กับความตองการและความจําเปน พัฒนาเทคโนโลยี การจัดการ
ของภาคอุตสาหกรรมและการ
อุตสาหกรรม การออกแบบเชิง
เปลี่ยนแปลงดานการจัดการ
วิศวกรรม และวิวัฒนาการดาน
อุตสาหกรรม ดานการผลิต
พลังงาน สิ่งแวดลอมและวัสดุ
เทคโนโลยี และการสรางนวัตกรรม - การศึกษาและดูงาน
เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม
- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอน ใหมีประสบการณ ในการ
พัฒนา การวิจยั การเผยแพร

- สนับสนุนใหบุคลากรดานการ
เรียนการสอน พัฒนาสื่อการสอน
จากการทําวิจยั และการเผยแพร

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต
- ผลงานวิจยั และการเผยแพร
ผลงาน
- ความพึงพอใจในการประกอบ
อาชีพ ความรู ความสามารถใน
การทํางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับดี
- ปริมาณสื่อการสอน
- ปริมาณการเผยแพรผลงานวิจัย
และผลงานตีพิมพ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ผลงานวิจัย และบริการวิชาการ

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
ผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ - ปริมาณตําราเรียนและตําราทาง
- สนับสนุนบุคลากรดานการสอน วิชาการ
ทําวิจยั และหาทุนวิจยั จากแหลงทุน
ภายในและภายนอก
- พัฒนาตําราเรียนและตําราทาง
วิชาการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
จัดการศึกษาใชระบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
1.2. การจัดการศึกษาภาคดูรอน
การเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหาก
เปดสอนใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
1.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1. วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ประจําปการศึกษา แบงเปน 3 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
2.2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แผน ก แบบ ก1
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(อส.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของที่มีคุณวุฒิเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
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ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 สําหรับ
การใหคะแนนที่กําหนดระดับขั้นสูงสุดมีคาเทากับ 4.00
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(อส.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของที่มีคุณวุฒเิ ทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50 หรือ
2) สําหรับผูบริหารและผูมีประสบการณในการทํางานภายหลังจบการศึกษาไมนอยกวา 3 ป ไม
นําคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีมาพิจารณา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
โดยการสอบคัดเลือกตามระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาตอระดับมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3. ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตรหากเปนผูจบใหม มีความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแตขาดทั กษะการจั ดการอุตสาหกรรมและการวิจัย ซึ่ งหลักสูตรเนนทักษะการจัดการ
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
2.3.2 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ เนื่องจากการเรียนการสอนเนนการสอนดวยตํารา
ภาษาอังกฤษ
2.4. กลยุทธในการดําเนินการเพื่อการแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 เรียนปรับพื้นฐานกอนการศึกษาในภาคเรียนแรก โดยหลักสูตรกําหนดใหมีการปรับ
พื้นฐาน จํานวน 3 วิชา ประกอบดวย วิชาการจัดการเพื่อการเพิ่มผลผลิต วิชาสถิติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
และวิชาพื้นฐานการบัญชีและการเงิน
2.4.2 มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูเขาศึกษาทุกคนตองสอบผานภาษาอังกฤษหรือเขาเรียน
ตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว
2.5. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาแตละป
2554
2555
2556
2557
ชั้นปที่ 1
25
25
50
50
ชั้นปที่ 2
25
25
50
25
50
75
100
รวม
25
25
50
คาดวาจะจบการศึกษา

2558
50
50
100
50
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย/บาท)
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2554
2555
2556
2557
2558
คาบํารุงการศึกษา
2,960,000 5,920,000 7,400,000 8,880,000 8,880,000
คาลงทะเบียน
1,440,000 2,880,000 3,600,000 4,320,000 4,320,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
4,400,000 8,800,000 11,000,000 13,200,000 13,200,000
2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย/บาท)
รายละเอียดการประมาณการคาใชจายหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน เปนรายป (หนวย: บาท)
หมวด เงิน
ปงบประมาณ
2554
2555
2556
2557
2558
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
286,000 572,000 572,000 858,000 858,000
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 2,000,000 2,750,000 3,500,000 5,500,000 5,500,000
3. ทุนการศึกษา
200,000 400,000 400,000
รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม(ก)
2,286,000 3,322,000 4,272,000 6,758,000 6,758,000
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
500,000 800,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
รวม(ข.)
500,000 800,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
รวม(ก.) +(ข.)
2,786,000 4,122,000 5,772,000 8,258,000 8,258,000
จํานวนนักศึกษา*
25
50
75
100
100
2.7. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน การคนควาอิสระ การทําวิทยานิพนธ การดูงาน และใหเปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาป พ.ศ. 2549
2.8. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
ไมมี

13
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1.1. จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
3.1.2. โครงสรางหลักสูตร
แผนผั งโครงสร างหลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมการจั ดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน)

Master of Engineering Program in Sustainable Industrial Management Engineering
M.Eng. (Sustainable Industrial Management Engineering)
36 หนวยกิต
วิชาพื้นฐานไมนับหนวยกิต

แผน ก. แบบ ก1

แผน ก. แบบ ก2

แผน ข

วิทยานิพนธ
รวม 36 หนวยกิต

หมวดวิชาบังคับ 4 วิชา
รวม 12 หนวยกิต

หมวดวิชาบังคับ 4 วิชา
รวม 12 หนวยกิต

สอบวิทยานิพนธ

หมวดวิชาเลือก 4 วิชา
รวม 12 หนวยกิต

หมวดวิชาเลือก 6 วิชา รวม 18 หนวยกิต
สอบประมวลความรู

วิทยานิพนธ
รวม 12 หนวยกิต

การคนควาอิสระ รวม 6 หนวยกิต

สอบวิทยานิพนธ

สอบขอเขียนหรือปากเปลา

หมายเหตุ การเรียนเสริมวิชาพื้นฐานใหใชสําหรับนักศึกษาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลแลว
มีความเห็นใหเรียนวิชาพืน้ ฐานเพื่อเตรียมความพรอมตามความจําเปนโดยพิจารณาเปนราย ๆ
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1. แผน ก แบบ ก1
1) วิทยานิพนธ
2. แผน ก แบบ ก2
1) วิชาบังคับ
2) วิชาเลือก
3) วิทยานิพนธ
3. แผน ข
1) วิชาบังคับ
2) วิชาเลือก
3) การคนควาอิสระ

36 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
18 หนวยกิต
6 หนวยกิต

3.1.3. รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวย 8 ตัวหลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ 2 เปนรหัสคณะ (04=คณะวิศวกรรมศาสตร)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0=ไมระบุสาขาวิชา 3=สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0=หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 1=หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุมวิชา หมวดวิชาเฉพาะ(1=วิชาบังคับ 2=วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ3-9=วิชาเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
- รายวิชา
ก. วิชาปรับพืน้ ฐาน
9
หนวยกิต
04-300-501 การจัดการเพื่อการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6)
Management for Productivity Improvement
04-300-502 สถิติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
3(3-0-6)
Statistics for Research and Development
04-300-503 พื้นฐานการบัญชีและการเงิน
3(3-0-6)
Basics Accounting and Financing
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ข. วิชาบังคับ
12
04-311-501 การบริหารและการจัดการองคกรเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Industrial Organization and Management
04-311-502 การวิเคราะหเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเพื่อความยัง่ ยืน
Sustainable Engineering Economic Analysis
04-311-503 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Technology Study
04-311-504 กลยุทธการดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Business Strategies

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

ค. หมวดวิชาเลือก
12 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษารายวิชา ตามจํานวนหนวยกิตของแตละแผน โดยเลือกศึกษาวิชาตาง ๆ จาก
4 กลุมวิชา ประกอบดวย (สวนแผน ข เลือกจํานวน 18 หนวยกิต)
1) กลุมวิชาวิศวกรรมการผลิต
04-313-501 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Manufacturing and Operation Management
04-313-502 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
3(3-0-6)
Product Design and Development
04-313-503 การออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Design
04-313-504 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Design for Environment
04-313-505 การประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Assurance
04-313-506 ระบบการผลิตสมัยใหม
3(3-0-6)
Modern Manufacturing Systems
2) กลุมการจัดการอุตสาหกรรม
04-314-501 นวัตกรรมและการเปนผูประกอบการ
Innovation and Entrepreneur
04-314-502 การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส
Supply Chain and Logistics Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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04-314-503 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
04-314-504 การใชคอมพิวเตอรในการจําลองทางอุตสาหกรรม
Computer Applications in Industrial Simulation
04-314-505 การตัดสินใจการลงทุนการประเมินศักยภาพของธุรกิจ
Capital Decisions and Evaluation of the Firm
04-314-506 เรื่องเฉพาะทางดานวิศวกรรมการจัดการ
Selected Topics in Engineering Management
3) กลุมวิชาบริหารธุรกิจ
04-315-501 การวิเคราะหตนทุน
Cost Analysis
04-315-502 ปญหาการบัญชีภาษีอากรขั้นสูง
Advanced taxation Accounting problems
04-315-503 การจัดการฐานขอมูลเพื่องานบัญชี
Accounting Database Management
04-315-504 การวิเคราะหธุรกิจเชิงปริมาณ
Quantitative Business Analysis
04-315-505 การบริหารการเงินสําหรับผูบริหาร
Executive Financial Management
04-315-506 การจัดการการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications Management
4) กลุมวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม
04-316-501 การจัดการดานอนุรักษพลังงาน
Energy Conservation Management
04-316-502 การจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Energy Management
04-316-503 การเลือกใชและการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
Energy Selection of Efficiency and Management
04-316-504 การออกแบบและพัฒนาเซลลแสงอาทิตยและการนําไปใช
Design and Development of Solar Cell and Applications

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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04-316-505 ยุทธศาสตรการบริหารและการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Strategies Administration and Management
04-316-506 นิเวศพัฒนาและการควบคุมกระบวนการ
3(3-0-6)
Eco Development and Processing Control
ง. วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
04-312-601 วิทยานิพนธ
Thesis
04-312-602 การคนควาอิสระ
Independent Study
04-312-603 วิทยานิพนธ
Thesis
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
(1) แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 1
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-312-603

วิทยานิพนธ

รวม
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-312-603

วิทยานิพนธ

รวม
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-312-603

วิทยานิพนธ

รวม
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-312-603

วิทยานิพนธ

รวม

12(0-0-36)
6(0-0-18)
36(0-0-108)

หนวยกิต
9
9

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบตั ิ
0
0

ศึกษาดวยตัวเอง
27
27

หนวยกิต
9
9

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบตั ิ
0
0

ศึกษาดวยตัวเอง
27
27

หนวยกิต
9
9

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบตั ิ
0
0

ศึกษาดวยตัวเอง
27
27

หนวยกิต
9
9

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบตั ิ
0
0

ศึกษาดวยตัวเอง
27
27
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(2) แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-311-501

หนวยกิต
การบริหารและการจัดการองคกรเพื่อความ
3

04-311-502

ยั่งยืน
การวิเคราะหเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน

04-XXX-XXX

วิชาเลือก (1)

04-XXX-XXX

วิชาเลือก (2)

รวม

3
3
12
ชั่วโมง/สัปดาห = 36

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-311-503

การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

04-311-504

กลยุทธการดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

04-XXX-XXX

วิชาเลือก (3)

รวม

04-XXX-XXX

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก (4)

04-312-601

วิทยานิพนธ

รวม
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-312-601

วิทยานิพนธ

รวม

3

หนวยกิต
3
3
3

9
ชั่วโมง/สัปดาห = 27
หนวยกิต
3
6

ทฤษฎี
3

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาดวยตัวเอง
6

3

0

6

3
3
12

0
0
0

6
6
24

ทฤษฎี
3
3
3

ปฏิบตั ิ
0
0
0

ศึกษาดวยตัวเอง
6
6
6

9

0

18

ทฤษฎี
3
6

ปฏิบตั ิ
0
0

ศึกษาดวยตัวเอง
6
18

0

24

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาดวยตัวเอง
18

0

18

9
9
ชั่วโมง/สัปดาห = 33
หนวยกิต ทฤษฎี
6
6
6
ชั่วโมง/สัปดาห = 24

6
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(2) แผนการเรียน แผน ข
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-311-501

หนวยกิต
การบริหารและการจัดการองคกรเพื่อความ
3

04-311-502

ยั่งยืน
การวิเคราะหเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน

04-XXX-XXX

วิชาเลือก (1)

04-XXX-XXX

04-311-503
04-311-504
04-XXX-XXX

04-XXX-XXX
04-XXX-XXX
04-XXX-XXX

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาดวยตัวเอง
6

3

0

6

0
0
0

6
6
24

ปฏิบตั ิ
0
0
0
0

ศึกษาดวยตัวเอง
6
6
6
18

ปฏิบตั ิ
0
0
0

ศึกษาดวยตัวเอง
6
6
6

0

18

ปฏิบตั ิ
6

ศึกษาดวยตัวเอง
18

6

18

3
3
วิชาเลือก (2)
3
3
รวม
12
12
ชั่วโมง/สัปดาห = 36
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต ทฤษฎี
การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
3
3
กลยุทธการดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3
3
วิชาเลือก (3)
3
3
รวม
9
9
ชั่วโมง/สัปดาห = 27
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี
วิชาเลือก (4)
3
3
วิชาเลือก (5)
3
3
วิชาเลือก (6)
3
3
รวม
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

04-312-602

3

ทฤษฎี
3

การคนควาอิสระ

รวม

9
9
ชั่วโมง/สัปดาห = 27
หนวยกิต ทฤษฎี
6
0
6
ชั่วโมง/สัปดาห = 24

0
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3.1.5. คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
3(3-0-6)
04-311-501 การบริหารและการจัดการองคกรเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Industrial Organization and Management
ทฤษฎี แ ละโครงสร า งขององค ก รอย า งมี แ บบแผน หน า ที่ ข องการบริ ห าร การจั ด การ การ
แกปญหาในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาเฉพาะกรณีในการวิเคราะหปญหาและการตัดสินใจ รวมทั้งเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
Traditional theories and structures of organizations, functions of management, management,
and problem solving in factories. In addition, specifically study on problem analysis and decision making,
including promotion of integrities, moralities, and ethics in sustainable industrial business management
04-311-502 การวิเคราะหเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Engineering Economic Analysis
แนวคิดทางการประยุกตเศรษฐศาสตร เพื่อใชในการบริหารองคกรและบริหารธุรกิจ การ
ประยุกตเศรษฐศาสตรมหภาคและจุลภาคกับงานบริหาร การประมาณอุปสงค การวิเคราะหและประมาณการ
ผลิต การวิเคราะหตนทุน และการวิเคราะหโครงสรางตลาด และโครงสรางราคาดานวิศวกรรม การกําหนด
ราคาทางทฤษฎีและปฏิบัติ ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ การพยากรณเศรษฐกิจ และผลกระทบทางเศรษฐกิจตอ
ธุรกิจแขนงตางๆ
Application concepts of economics for using in organizational and business management,
macro and micro economics applications on management, demand estimations, production analysis and
estimations, cost analysis, market structure analysis, engineering price structure, theoretical and practical
price determination, economic indexes, economic forecasting, and economic impacts on business sectors
04-311-503 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Technology Study
กระบวนการในการวิ จั ย และพัฒ นา เทคโนโลยีแ ละการจัด การผลิตภั ณ ฑ เ พื่ อ ความยั่ งยื น
แนวคิดในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อความยั่งยืน เครื่องมือที่เหมาะสมในการสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อความยั่งยืน ตัวอยางหัวขอในการศึกษา ไดแก การวิจัยเทคโนโลยีเพื่อใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ
การนํากลับมาใชใหม เทคนิคในการแกปญหาอยางสรางสรรค ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ การตั้ง
โจทยวิจัยเพื่อพัฒนาและการวางแผนผลิตภัณฑ การออกแบบเชิงแนวคิด การวิเคราะหสิทธิบัตร เปนตน
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Processes in research and development on sustainable technologies of product management,
product design and development, appropriate tools to support product development. For examples;
technology researches for product development and recycling, constructive problem solving, fundamental
knowledge on designing, research problem addressing for product planning and development, concept
design, and patent analysis
04-311-504 กลยุทธการดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Business Strategies
กลยุทธการดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมุงเนนศึกษาแนวคิดทางการตลาด และขั้นตอนใน
การจัดการการตลาด การพิจารณาหาโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑเพื่อความยั่งยืน การพัฒนากลยุทธ
ตางๆ ทางการตลาด การจัดองคกรดวยรูปแบบวิศวกรรมรวมประสาน การควบคุมและจัดการธุรกิจ และการ
ประเมินผลความสําเร็จของธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Strategies about sustainable business operations by focusing on marketing concepts and
processes of marketing management, sustainable products for marketing opportunities, marketing strategies
development, engineering-integrated organization, business control and administration, and evaluation of
sustainable business
2. หมวดวิชาเลือก
2.1 กลุมวิชาวิศวกรรมการผลิต
04-313-501 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Manufaturing and Operation Management
แนวคิดของการผลิตและการปฏิบัติการ การพยากรณความตองการ การกําหนดสถานที่ตั้ง
โรงงาน การวางแผนกําลังการผลิต การวางผังโรงงาน การศึกษาการทํางาน การจัดสมดุลสายการผลิต การ
วางแผนและควบคุมการผลิต การวางแผนความตองการวัสดุการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมสินคา
คงคลัง การจัดการโครงการ กลยุทธการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการและกรณีศึกษา
Concepts of productions and operations, demand forecasting, determination of plant location,
production capacity planning, plant lay-out design, operation study, production line balancing, production
planning and control, material requirement planning, quality improvement, inventory control, project
management, production management and operations strategies, and case study
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04-313-502 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
3(3-0-6)
Product Design and Development
แนวทางและกระบวนการตางๆ ที่ใชในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ องคประกอบ
สําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จและความลมเหลวของผลิตภัณฑใหม ไดแก การศึกษาและวิเคราะหนวัตกรรม
ในการแขงขัน ความสําคัญและบทบาทของผลิตภัณฑใหม องคประกอบที่จะนําไปสูความสําเร็จ การวางแผน
และการกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ วัฎจักรและการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อความยั่งยืนของผลิตภัณฑ
แนวคิดการทดสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหม การออกแบบผลิตภัณฑทางดานวิศวกรรม สถาปตยกรรมและการ
ควบคุมตนทุน การนํากลับมาใชซ้ําหรือกลับมาใชใหม กระบวนการคัดเลือกโครงการ การบริหารโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม
Directions and procedures of product design and development, important factors of success
and failure in new products, success factors, product specifications planning and determination, cycle and
continuous development for sustainability of products, testing concepts for new products, designing of
engineering products, architecture and cost control, reusing or recycling, project selection procedures,
project management of new product development
04-313-503 การออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง
Advanced Engineering Design

3(3-0-6)

กระบวนการออกแบบและเทคนิคการออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง ทั้งในแงของความกาวหนาทาง
ทฤษฎีและในทางปฎิบัติ ตัวอยางหัวขอในการศึกษา ไดแก การออกแบบชิ้นสวนและการออกแบบระบบ การ
เลือกวัสดุ การเลือกเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อการผลิต เทคโนโลยีในการขึ้นรูปวัสดุ การจําลองเชิงวิศวกรรม
การออกแบบเพื่อคุณภาพ การออกแบบในรายละเอียด การสื่อสารงานออกแบบ การออกแบบตามแนวปฏิบัติ
และมาตรฐาน การออกแบบเพื่อนํากลับมาใชใหม การจัดการความรูดานการออกแบบ
Design the highly engineered processes and techniques both in terms of theoretical and practical
advancements. The example of studies are; component and system designs, material selection, selection of
production machineries, material forming technologies, engineering simulations, designing for quality, detail
designing, communications of design works, designing to comply with standards and practices, designing for
recycling, and knowledge management of designing
04-313-504 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Design for Environment
แนวคิ ด ในการออกแบบตลอดวั ฎ จั ก รชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ กระบวนการในการออกแบบพั ฒ นา
ผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจตามมาตรฐาน ISO/TR 14062 เพื่อใชสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ
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เครื่องมือในการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม เชน การออกแบบเพื่อการประกอบและการถอดประกอบดวยวิธีการ
ของ ลูคัส ฮิตาชิ และบูททรอยดดิวเฮอทร การออกแบบเพื่อนํากลับมาใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม การวิเคราะห
ตนทุนตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ เทคนิคการประเมินผลการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เชน Eco Efficiency,
Factor X, Factor T เปนตน
Design concepts, product life cycle; design and development procedures of eco-products
complying under ISO/TR14062 standard to enhance business competencies; design tools for environment
such as designing for assembly and disassembly by the methods of Lucus Hitachi & Boottroy Duehert;
design for reuse and recycle, cost analysis of entire product life cycle; eco-evaluation techniques of design
such as Eco Efficiency, Factor X, and Factor T
04-313-505 การประกันคุณภาพ
Quality Assurance

3(3-0-6)

ความหมายของคุณภาพจากมุมมองในแงตาง ๆ ประวัติความเปนมาของแนวคิดและระบบคุณภาพ
รายละเอียดและเทคนิคของแนวคิด ระบบคุณภาพที่สําคัญ เชน SPC, TQM, QA, ISO, Baldrige, Six Sigma
และระบบคุณภาพตามมาตรฐาน สมอ. โดยเนนที่บทบาทและประโยชนของแนวคิดและระบบการจัดการ
องคกรนําไปสูการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ผลตอความสามารถในการแขงขันผลิตภัณฑ
Meanings of quality in various perspectives, background of quality system concepts, details and
techniques of concept, important quality systems such as SPC, TQM, QA, ISO, Baldrige, Six Sigma, and
TIS quality standard system. Emphasize on roles and benefits of its concepts and organizational management
systems that leading to, design and development of products, and impacts to product competencies
04-313-506 ระบบการผลิตสมัยใหม
Modern Manufacturing Systems

3(3-0-6)

แนวคิดและระบบการผลิตสมัยใหมที่สําคัญ ระบบการผลิตแบบยืดหยุน ระบบการผลิตแบบ
ประหยัด ระบบการผลิตตามสั่ง ระบบการผลิตควบคุมดวยคอมพิวเตอร องคกรเสมือน ระบบการผลิตที่
ปรั บ ตั ว ได ร วดเร็ ว องค ก รแห ง การเรี ย นรู เป น ต น ระบบการผลิ ต แบบดั้ ง เดิ ม รู ป แบบต า ง ๆ เพื่ อ ศึ ก ษา
เปรีย บเทีย บข อดี ขอเสี ย การประยุก ตระบบการผลิ ตเพื่อใชงาน การประยุก ตเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาระบบการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
Concepts and important production systems, flexible production system, economy production
system, made-to-order production system, computerized production system, virtual organization, fastadaptive production system, and knowledge driven organization. In addition, also study about various
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traditional production systems for comparison on pros and cons. Furthermore, study about applications of
production systems in practices, applications of information technologies and computer to develop and
enhance competencies of production systems
2.2 กลุมการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
04-314-501 นวัตกรรมและการเปนผูประกอบการ
Innovation and Entrepreneur
ธรรมชาติและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม รูปแบบและที่มาของนวัตกรรม กระบวนการในการ
สรางนวัตกรรมและประเด็นการบริหารที่เกี่ยวของ ศึกษานวัตกรรมทางเทคโนโลยี ศึกษาเกี่ยวกับการนํา
นวัตกรรมไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย กระบวนการและขั้นตอนตางๆในการสรางธุรกิจดวยนวัตกรรม
ศึกษาเกี่ยวกับกรณีศึกษาเพื่อแสดงใหเห็นถึงแนวคิดและขั้นตอนตางๆของการสรางนวัตกรรมและการใช
ประโยชนจากนวัตกรรม
Nature and concepts related to innovations, forms and background of innovations, processes to
create innovations, and related management issues. In addition, study about technological innovations,
commercializing of innovations, processes and steps for founding of business with innovations.
Furthermore, study about creation concepts and steps of innovations, and utilizing of it
04-314-502 การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส
3(3-0-6)
Supply Chain and Logistics Management
การจั ด การโซ อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส สร า งกรอบการทํ า งานเพื่ อ จั ด การกิ จ กรรมโดยรวม
ครอบคลุมจากแหลงวัตถุดิบไปจนถึงลูกคา การจัดการโซอุปทานรวมไปถึงการจัดการองคกร การดําเนินงาน
และสารสนเทศ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของโซอุปทานที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานการจัดการ
อยางชัดเจน รวมถึงการจัดการความสัมพันธของลูกคาและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อการแขงขัน
ทั้งในระดับโลกโดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส การจัดการ
คลังสินคา ตนทุนของการกระจายสินคาและการขนสง เทคนิคการวิเคราะหเชิงโลจิสติกสในการสงสินคาทั่วโลก
Supply chain management and logistics, creating of frameworks for overall activities management
covered from source of raw material up to customers. Supply chain management covers structuring of
organization, operations, information, the best supply chain practices that clearly changes the management. In
addition, study about customer relationship management and business process improvements for global
competition. Furthermore, study about basic principles of supply chain management and logistics, warehouse
management, cost of distributions and transportations, and technical analysis of logistics on global distribution of
goods
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04-314-503 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information Systems
หลักการสื่อสารขอมูลในองคกรและบริหารแหลงขอมูล การจัดการขอมูลเพื่อตัดสินใจของ
องคกร การใชเทคนิคตาง ๆ ของการบริหารขอมูล อาทิ การวิเคราะห การออกแบบ ทบทวน และจัดการดาน
บริหารดวยขอมูลที่สัมพันธกับอุปกรณ การควบคุม การรวบรวม และการเก็บขอมูล ศึกษาขอมูลปญหาการ
ดําเนินการขององคกร การแกไขและปรับปรุงอยางเปนระบบ และการนําขอมูลที่ไดมาเพื่อ การตัดสินใจ โดย
ประยุกตใชกับขอมูลดานการเงิน การบัญชี การผลิต การควบคุมสินคาคงคลัง การตลาด และการขาย
Internal information communication of organization and management of information sources;
information management for organizational decision-making; using of information management techniques
such as analysis, design, review, managing of administrative works with data related to equipments; and
controlling, collecting, and storing of data. In addition, study about operational problems of organization,
systematic correcting and improving, then manipulating information for decision making by applying the
data of; financial, accounting, production, inventory control, marketing, and sales
3(3-0-6)
04-314-504 การใชคอมพิวเตอรในการจําลองทางอุตสาหกรรม
Computer Applications in Industrial Simulation
การใชคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมและในงานบริหาร เชน การประเมินโครงการ การจําลอง
ปญหา การใชเลขสุม และวิเคราะหการตัดสินใจ โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับแกปญหาที่กลาวขางตนจะถูก
นํามาพิจารณาและประยุกตใช
Usages of computer in industrial and managerial works such as project evaluations, simulation
of problems, using of random numbers, and analysis of decision-making. The specific computer programs
for above problems will be determined and applied for these studies
04-314-505 การตัดสินใจการลงทุนการประเมินศักยภาพของธุรกิจ
3(3-0-6)
Capital Decisions and Evaluation of the Firm
ทฤษฏีการขัดแยงดานเงินทุนและการตัดสินใจการลงทุน ประกอบดวย การมองภาพทฤษฎีเงินทุน
สมัย ใหม ความเหมาะสมของการลงทุน การตัด สินใจสภาวะของความแน น อนและไมแ น นอน และการ
พิจารณาโครงสรางเงินทุน
Theories of capital conflicts and decision for investment including perspectives of modern
financial theories, optimization of investment, decision-making under certainty and uncertainty conditions,
and determinations of capital structure

26

04-314-506 เรื่องเฉพาะทางดานวิศวกรรมการจัดการเพื่อความยัง่ ยืน
3(3-0-6)
Selected Topics in Sustainable Industrial Management Engineering
(คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูกําหนดและเห็นชอบ) หัวขอพิเศษ โดยศึกษาเกี่ยวกับ การ
พัฒ นาเทคโนโลยี ใ หมแ ละมี ผ ลกระทบผลต อ ความยั่ งยื น ในงานอุต สาหกรรม หรื อ การจั ด การทางด า น
วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนในงานหรือหนวยงานตาง ๆ เปนกรณีศึกษา
(Program Administrative Committee specifies and approves) Special topics by studying about
technology development and its impacts to sustainability in industrial works, or engineering management for
sustainability in works or organization as a case study.
2.3 กลุมวิชาบริหารธุรกิจ
04-315-501 การวิเคราะหตนทุน
3(3-0-6)
Cost Analysis
การจําแนกตนทุนและพฤติกรรมตนทุน แนวคิดตนทุน การประมาณตนทุน การควบคุมตนทุน
และการวิเคราะหผลตาง การวิเคราะหตนทุนเพื่อการวางแผน และการตัดสินใจของฝายจัดการ การประยุกต
เทคนิค การวิเคราะหเชิงปริมาณกับการวิเคราะหตนทุน การกําหนดราคาโอน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และผลกระทบของความไมแนนอนตอการวิเคราะหตนทุน
Classification and behavior of cost, cost concepts, cost estimation, cost control and analysis of
differences, cost analysis for planning and managerial decision-making, application of techniques,
quantitative analysis and cost analysis, determination of transferred prices, transferring of operational
performances, and impacts of uncertainty to cost analysis
04-315-502 ปญหาการบัญชีภาษีอากรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced taxation Accounting problems
ปญหาภาษีอากรของกิจการธุรกิจในดานภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีอื่น ๆ การวางแผนภาษี
ความแตกตางระหวางหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และกฎหมายภาษีอากร ประมวล รัษฎากร คําพิพากษา คํา
วินิจฉัย และคําตอบขอหารือของกรมสรรพากร
Taxation problems of business firms, corporate income tax and other taxes, tax planning,
differences between the general accounting principle practices and taxation law, Fiscal Codes, Judgment of
Supreme Court, Decision, Answers to Tax Inquiries of Revenue Department
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04-315-503 การจัดการฐานขอมูลเพื่องานบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Database Management
วิวัฒนาการของระบบการจัดการฐานขอมูล แนวคิดและหนาที่ตางๆ ของการจัดการฐานขอมูล
รวมถึงการออกแบบ การสรางระบบการเรียกใช และการปรับฐานขอมูลทางบัญชีบทบาทของฐานขอมูลใน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการสื่อสารขอมูล ฐานขอมูลแบบกระจายการสนับสนุนการนําฐานขอมูล
ไปใชในดานเทคนิค ดานพัฒนาใชงาน และดานการดําเนินงาน ระบบรักษาความลับ ความปลอดภัยของ
ฐานขอมูลการบัญชี การประเมินและการเลือกระบบการจัดการฐานขอมูลทางบัญชี
Revolutions of database management systems, concepts and functions of database management,
designing, system building, using, adjustment of accounting data, roles of database in accounting
information systems and data communications, distributed database, database supporting on technical uses
for development and operational usages, confidentiality system, security of accounting database, and
evaluation and selection of accounting database management system
04-315-504 การวิเคราะหธุรกิจเชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Business Analysis
มุมมองของเทคนิคการปฏิบัติงานที่สามารถใชในการแกปญหาทางธุรกิจโดยเนนไปทางดาน
การตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับเทคนิคเชิงปริมาณที่อาจจะนําไปประยุกตเขากับการตัดสินใจของผูบริหาร ใน
การพัฒนาความสามารถเพื่อสื่อสาร ระหวางนักวิเคราะหและผูเชี่ยวชาญ และการประเมินขอจํากัดของเทคนิค
ตางๆ ตรวจสอบ การประยุกตของเทคนิคทางดานวิทยาศาสตร การจัดการเขากับปญหาหลายชนิดชวยให
ผูบริหารแยกประเด็นสําคัญ ชวยกําหนด และวิเคราะหปญหา ซึ่งรวมทั้งปญหาดานการควบคุม และปญหา
ทางดานนโยบาย
Perspectives of operational techniques capable for business problem solving, emphasizing on
determination of quantitative technical conditions that are possible to apply to decision-making of
management, developing communication capabilities between analysts and experts, evaluating technical
constraints, verifying applications of management science techniques to various kind of problems, and
helping management to identify important factors required for addressing and analyzing of problems which
are including of controlling and policy-making issues
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04-315-505 การบริหารการเงินสําหรับผูบ ริหาร
3(3-0-6)
Executive Financial Management
แนวคิด ผลตอบแทนและความเสี่ยง มูลคาของเงินตามเวลา การวิเคราะห การพยากรณ และ
การวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในโครงการลงทุนตาง ๆ ภายใตความแนนอน
และความไมแนนอน โครงสรางเงินทุ น และตนทุนของแหลงเงิน ทุน นโยบายเงินปนผล ต นทุนการเชา
สินทรัพย การรวมกิจการและประยุกตเพื่อการตัดสินใจดานอื่นที่สัมพันธกับการเงิน
Concepts of returns and risk; value of money over time; analysis, forecasting, and financial
planning; working capital management, investing in projects under certainty and uncertainty conditions,
capital structure and cost on sources of fund, dividend policy, cost of rental asset, merger & acquisition and
applications for other decision-making related to the finance
04-315-506 การจัดการการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communications Management
องคประกอบและขั้นตอนของการวางแผนการสื่อสารการตลาด ศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาและ
หาโอกาสเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การกําหนดวัตถุประสงคและกลุมผูรับเปาหมาย การกําหนด
งบประมาณ การเลือก การผสมผสานดานการสื่อสาร การควบคุมและการประเมินผลการสื่อสารการตลาด การ
สื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน การใชเครื่องมือสงเสริมการตลาด ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ตลาด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
Compositions and processes of marketing communication planning, determining and seeking
opportunities for efficient communication, addressing of objectives and target audiences, setting of budget,
selecting and blending of communication, controlling and evaluating of marketing communication, using of
mix & match marketing communication, using of marketing promotion tools. In addition, study about
culture and technologies for marketing to develop efficiency and enhance competencies
2.4 กลุมวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
04-316-501 การจัดการดานอนุรักษพลังงาน
Energy Conservation Management
หลัก การด านระบบการจั ด การพลังงานในงานอุ ตสาหกรรม วิธีก ารอนุรัก ษพ ลังงานสํา หรับ
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน การกําหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพใน
การอนุรักษพลังงาน
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Principles of industrial energy management; methods to conserve energy for machineries, tools,
and equipments; determination on index for efficiency of energy conservation
04-316-502 การจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Energy Management
วิธีการคํานวณอัตราการบริโภคพลังงานทั้งในรูปของพลังงานไฟฟาและความรอนของเครื่องจักร
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการคิดแบบบูรณาการเพื่อประเมินอุปกรณที่มีนัยสําคัญในการบริโภค
พลั ง งาน ซึ่ ง สามารถนํ า ไปใช ใ นการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานของเครื่ อ งจั ก รนั้ น ๆ ได แล ว นํ า มาใช ใ นการจั ด
การพลังงานที่เปนเลิศ ศึกษาและติดตามกฎหมายมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO พลังงาน) มิติสัมพันธของ
ระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งประกอบไปดวย ดานจัดสรางองคกรและนโยบาย ดานเทคนิค รวมไปถึงดาน
พฤติกรรม ศึกษาการใช Energy Management Matrix เพื่อประเมินองคกรและเปนขอมูลเพื่อใหระบบการ
จัดการเปนไปอยางเขมแข็งและยั่งยืน
Calculation methods of energy consumption rate in terms of both electricity and heat of
machineries in industrial factories; integrated concepts for evaluations of energy-significant equipments for
the energy conservation purposes of that particular equipment; driving for excellence of energy management.
In addition, study about energy management laws and standards (ISO of energies); relative perspectives of
energy management systems that comprising of building of organizations, technical policies, and behavior.
Furthermore, study about Energy Management Matrix for organizational evaluations and getting feedback to
the management system for strengthening and sustainability
04-316-503 การเลือกใชและการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
Energy Selection of Efficiency and Management
โปรแกรมการสงเสริมและการจัดการพลังงาน การสํารวจและการตรวจสอบ เทคนิคการวัดและ
การวิเคราะห ไดอะแกรมของเซนกีและสมดุลพลังงาน ศักยภาพในการอนุรักษพลังงานและการประเมินทาง
เศรษฐศาสตร การจัดการพลังงานในกระบวนการและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม หลักการนําความรอนทิ้ง
กลับมาใช การใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ ความตองการใชพลังงานในโรงงานผลิตสินคา การวิเคราะห
ภาระดานการใชพลังงานในโรงงานผลิตและพลศาสตรความรอน ผลของความรอนจากแสงอาทิตย เงาและ
แสงสวาง การจัดการเพื่อการควบคุมพลังงานในอาคารโรงงาน เกณฑและมาตรฐานการควบคุม การทํางาน
ของระบบพลังงาน เทคนิคการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการจัดการระบบพลังงานใหองคกรใชพลังงาน
อยางยั่งยืน
Promotion programs of energy management; surveying and verification; measurement
techniques and diagram analysis of Cenkee and balance of energy; potential of energy conservations and
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economic evaluations; energy management in industrial processes and technologies; principles of reusable
waste heat; using of electricity efficiently; energy requirements in factories of goods production; energy load
analysis in production and thermo-dynamics factories; effects of solar heat, shadow, and light; management
for energy control in factory buildings; requirements and control standards; operations of energy systems;
optimization finding techniques of energy system management for sustainable energy usages of
organizations
04-316-504 การออกแบบและพัฒนาเซลลแสงอาทิตยและการนําไปใช
3(3-0-6)
Design and Development of Solar Cell and Applications
แนวความคิดของการแปลงรูปพลังงาน พื้นฐานของทฤษฎีสารกึ่งตัวนําและรอยตอพีเอ็น เซลล
แสงอาทิตย องคประกอบและลักษณะของเซลลแสงอาทิตย สมการคํานวณดานพลังงานแสงอาทิตย อาทิ
สมการของฮอตเทล-วิลเลอร การออกแบบวัสดุและเทคโนโลยี การวัดและวิเคราะหรังสีอาทิตย การสงผาน
และการดูดกลืนของสื่อ ผิววัสดุที่เหมาะสมในการรับรังสี การับรังสีอาทิตยแบบแผนและแบบรวมแสง การ
ประยุกตใชเซลลแสงอาทิย การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาการใชเซลแสงอาทิตย
Energy conversions, fundamental theories of semiconductor substances and its PN connections
of solar cell; components and properties of solar cell; equation for calculations of solar energy such as
Hottel-Willer equation; designing of material and technologies; measurement and analysis of solar ray;
transmission and absorption of media; optimal material surface for receiving of ray; receiving of solar ray by
flat form and by ray concentration; applications of solar cells; economic analysis for sustainability; and case
study for using of solar cells
04-316-505 ยุทธศาสตรการบริหารและการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Strategies Administration and Management
แนวคิดและหลักการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธวิธีการจัดทําแผนบริหาร
และการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับองคกร ชุมชนและประเทศ การวางแผนการใชทรัพยากรแบบยั่งยืน ปญหา
การวิเคราะหปญหา การกําจัดและบําบัดมลภาวะ การวิเคราะหเพื่อการฟนฟูสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมทาง
อุตสาหกรรม และแนวทางจัดการสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน มาตรฐานและแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมใน
ปจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรม ชุมชนขนาดใหญ การวิเคราะหนโยบายและแผน การวิจัยและพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม การจัดการและการปฏิบัติ สิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน และการเปนผูนําดานบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม
Management principles of natural resources and environment; planning tactics of environmental
management and administration for organization, community, and country level; planning of sustainable
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resources utilization; problems, problem analysis, elimination, and treatments of pollution; analysis for
restoration of industrial polluted environment and directions of sustainable environmental management;
standards and directives for current environmental management; management and environmental practices
for balance and sustainability; being of leader in environmental management
04-316-506 นิเวศพัฒนาและการควบคุมกระบวนการ
3(3-0-6)
Eco Developmemt and Processing Control
ความสัมพันธของระบบนิเวศและการใชประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
มนุษย เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและมิติมนุษย การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอทรัพยากร ความเหมาะสม
ของการพัฒนาดาน เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม หลักการพัฒนาแบบยั่งยืน ผลกระทบของการกาวหนาทาง
เทคโนโลยีตอระบบนิเวศ
Relationship between ecological systems, utilization of natural resources, and environment of
human being, economical environment and human perspective, selection of suitable technology to resources,
optimal development of economics and ecology, principles of sustainable development, and impacts of
technology advancement to ecological systems
3. วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
12(0-0-36)
04-312-601 วิทยานิพนธ
Thesis
นักศึกษาที่เลือก แผน ก แบบ ก2 ตองจัดทําวิทยานิพนธซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาใน
หลักสูตร โดยศึกษาหัวขอวิจัยที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือสาขาที่เกี่ยวของ
เปนการประยุกตวิชาการ มีการศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผานมาเพื่อทําวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองศึกษา
คนหาและวิจัย เพื่อกอใหเกิดองคความรูใหม สามารถนําไปประยุกตใชกับงานจริงได โดยจะตองไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการสอบปองกันหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษา
The student who chooses to study in type A2 of program A, have to submit the thesis as a part
of the study program. The research topic has to be in the field of sustainable industrial management
engineering, or related area. It has to be the applications of academic knowledge studied and compared with
previous researches. The student has to study, seek, research in order to create new knowledge applicable in
real world practices. The thesis must be approved by Examination Committee of Thesis Topic Defending
and advisors
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04-312-602 การคนควาอิสระ
6(0-0-18)
Independent Study
การศึกษาคนควาดวยตนเองจากตํารา วารสารวิชาการ บทความทางวิชาการ การศึกษากรณีศึกษา
และกําหนดหั ว ขอป ญหา ดํ า เนิ นการโดย การประยุ ก ตวิชาการที่เ กี่ย วของ และจั ด ทํ ารายงานตามแบบที่
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รกํ า หนด ทั้ ง นี้ ใ ห อ ยู ภ ายใต ค วามเห็ น ชอบของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
The independent study is self-studying from text, academic journals, academic papers, and case
studies. Then, address the topic problems, apply the related academic knowledge, make of paper works
according to the format requirements of Program Administrative Committee, however, under approval of
advisors and Program Administrative Committee
04-312-603 วิทยานิพนธ
36(0-0-108)
Thesis
นักศึกษาที่เลือก แผน ก แบบ ก1 ตองจัดทําวิทยานิพนธซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาใน
หลักสูตร โดยศึกษาหัวขอวิจัยที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือสาขาที่เกี่ยวของ
เปนการประยุกตวิชาการ มีการศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผานมาเพื่อทําวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองศึกษา
คนหาและวิจัย เพื่อกอใหเกิดองคความรูใหม สามารถนําไปประยุกตใชกับงานจริงได โดยจะตองไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการสอบปองกันหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษา
The student who chooses to study in type A1 of program A, have to submit the thesis as a part
of the study program. The research topic has to be in the field of sustainable industrial management
engineering, or related area. It has to be the applications of academic knowledge studied and compared with
previous researches. The student has to study, seek, research in order to create new knowledge applicable in
real world practices. The thesis must be approved by Examination Committee of Thesis Topic Defending
and advisors
4. วิชาพื้นฐาน
04-300-501 การจัดการเพื่อการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6)
Management for Productivity Improvement
การศึกษาทฤษฎี และแนวทางการจัดการเพือ่ เพิ่มผลผลิต การควบคุมคุณภาพ การวางผังโรงงาน
การวางแผนกระบวนการผลิต การบํารุงรักษา การศึกษางาน ตลอดจนแนวคิด และองคความรูเพื่อเพิ่มผลผลิต
สมัยใหมและการประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรม
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Theories and management directions for productivity improvement, quality control, plant
layout, production process planning, and maintenance. In addition, study on modern productivity
improvement works, concepts and knowledge
04-300-502 สถิติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
3(3-0-6)
Statistics for Research and Development
หลักสถิติที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เชน การทดสอบสมมุติฐาน การวัดความสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย การวิเคราะหความ
แปรปรวน การออกแบบการทดลอง ตลอดจนเทคนิคและ ระเบียบวิธีการในการวิจัยและพัฒนา
Statistics principles related to research and development of products, production processes,
both in quantitative and qualitative. For examples, hypothesis testing, correlation measurements, analysis of
simple regression, analysis of variance, design of experiment, techniques and methodologies of research and
development
04-300-503 พื้นฐานการบัญชีและการเงิน
3(3-0-6)
Basics Accounting and Financing
หลักเกณฑและวิธีการขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชีและการจัดทํางบการเงิน การจําแนกประเภท
รายงานทางการเงิน ประโยชนและขอจํากัดของขอมูลทางการบัญชี การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีตนทุน
มาตรฐาน การจัดแบงสินทรัพยเปนตนทุนและคาใชจา ย การวิเคราะหงบการเงิน การวางแผนและควบคุม
ทางการเงิน การบริหารสภาพคลองและกระแสเงินสด มูลคาของเงินตามเวลาและงบจายลงทุน การคํานวณ
ตนทุนผลิตภัณฑ ตนทุนและการจัดหาเงินทุน ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ
Basic rules and methods of accounting, making of financial statements; classifications of
financial statements; benefits and constraints of accounting information; accounting practices in standard
cost accounting system; assignment of assets for capitals and expenditures; analysis of financial statements,
financial planning and control; cash flow and liquidity management; money values based on time and capital
expenditures; product cost calculations; cost and fund raising; corporate income tax; value-added tax; and
specific business tax
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3.2. ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิอาจารย
3.2.1. อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ- นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

1

นายปริญญ
บุญกนิษฐ
3540600172864

อาจารย

ปร.ด.
วศ.ม.

อส.บ.

2

3

นายสุรเชษฐ
เดชฟุง
3120600640888

นายอรรคเจตต
อภิขจรศิลป
3100602694357

อาจารย

อาจารย

นายสหรัตน
วงษศรีษะ
3441000076238

วศ.ด.
วศ.ม.

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา

Ph.D.

Engineering
Management
Engineering
Management

M.Sc.

ผศ.

วศ.ม.

วศ.บ.
คอ.บ.

5

นายสิงหแกว
ปอกเทิ่ง
3120600571959

อาจารย

วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา

วศ.บ.

4

สาขาวิชาเอก

วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรม
การผลิต
วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรม
อุตสาหการ

ปร.ด.

วิศวกรรม
อุตสาหการ

ค.อ.ม.

เครื่องกล

วศ.บ.

วิศวกรรม
อุตสาหการ

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
สถาบันการศึกษา พ.ศ....
2554 2555 2556 2557
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
6
6
6
6
พระนครเหนือ,2552
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2545
ม.เกษมบัณฑิต, 2541
ม.เกษตรศาสตร, 2551
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2543
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2538
Misourirolla, USA., 2542

6

6

6

6

6

6

6

6

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2541
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2546
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2531

6

6

6

6

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ,
2554
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ,
2544
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2546

6

6

6

6

Misourirolla, USA., 2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2537
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3.2.2. อาจารยประจํา
ลําดับ

ชื่อ- นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

1

นายสิงหแกว
ปอกเทิ่ง
3120600571959

อาจารย

ปร.ด.

วิศวกรรม
อุตสาหการ

ค.อ.ม.

เครื่องกล

วศ.บ.

วิศวกรรม
อุตสาหการ
Engineering
Management
Engineering
Management

2

นายอรรคเจตต
อภิขจรศิลป
3100602694357

อาจารย

Ph.D.
M.Sc.
วศ.บ.

3

นายปริญญ
บุญกนิษฐ
3540600172864

อาจารย

ปร.ด.
วศ.ม.

อส.บ.
4

5

นายณัฐพงศ
พันธุนะ
3100600520815

นายสุรเชษฐ
เดชฟุง
3120600640888

อาจารย

อาจารย

สาขาวิชาเอก

วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรม
อุตสาหการ

วศ.ด.

วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.

วิศวกรรมวัดคุม

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

วส.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา

สถาบันการศึกษา
พ.ศ....

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2554 2555 2556 2557

ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ,
2554
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ,
2544
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2546
Misourirolla, USA.,
2542
Misourirolla, USA.,
2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,2537

6

6

6

6

6

6

6

6

ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ,2552
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ, 2545
ม.เกษมบัณฑิต, 2541

6

6

6

6

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2554
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2549
ม.วิทยาลัยศรีปทุม, 2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 2538
ม.เกษตรศาสตร, 2551
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2543
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2538

6

6

6

6

6

6

6

6
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ลําดับ
6

ชื่อ- นามสกุล
นายคมพันธ
ชมสมุทร
x-xxx-xxxxxxx

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

สถาบันการศึกษา
พ.ศ....

อาจารย

วศ.ม.

วิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหการ

วศ.บ.

วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรม
การผลิต

สถาบันเทคโนโลยี
จองเกลา พระนคร
เหนือ,2544
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2546
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2537
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ, 2541
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2546
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2531

ค.อ.บ.
7

นายสหรัตน
วงษศรีษะ
3441000076238

ผศ.

วศ.ม.

วศ.บ.
คอ.บ.

วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรม
อุตสาหการ

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2554 2555 2556 2557
6

6

6

6

6

6

6

6

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ

ชื่อ- นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

สถาบันการศึกษา
พ.ศ....

1

นายอรรถพล
โกละกะ
3219800089943

อาจารย

ปร.ด.

เทคโนโลยีพลังงาน

วท.ม

เทคโนโลยีพลังงาน

วท.บ.

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร

วท.ด.
M.Sc.

พลังงานทดแทน
Industrial
Engineering
วิศวกรรมไฟฟา

ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
นครศรีธรรมราช
ม.นเรศวร
California Stage
University,USA
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

2

นายวุฒิพงษ
สุพนธนา
3100903723500

อาจารย

วศ.บ.

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม(การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม (ไมมี)
4.2. ชวงเวลา (ไมมี)
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน (ไมมี)

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2554 2555 2556 2557
3

3

3

3

6

6

6

6
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัย
นักศึกษาสามารถเลือกเรียน แผน ก แบบ ก1 ทําวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต แผน ก แบบ ก2 ทํา
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต หรือ แผน ข คนควาอิสระ 6 หนวยกิต
5.1. คําอธิบายโดยยอ
ขอกําหนดสําคัญในหลักสูตร เพื่อพัฒนาความรู ทักษะทางปญญาและความสามารถอื่น ๆ สําหรับ
นักศึกษาเลือก แผน ก แบบ ก2 จะตองทําวิทยานิพนธ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร โดยศึกษา
หัวขอวิจัยเกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือสาขาที่เกี่ยวของ เปนการประยุกต
วิชาการ มีการศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผานมาอยางเปนระบบ นักศึกษาจะตองศึกษา คนหาและวิจัย เพื่อ
กอใหเกิดองคความรูใหม สามารถนําไปประยุกตใชกับงานจริงได โดยจะตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่
ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สวนผูที่เลือกแผน ข การคนควาอิสระจะตองมีการสอบประมวล
ความรู สอบขอเขียนหรือปากเปลา เปนตน
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถวิเคราะหระบบการจัดการกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ การออกแบบ การเลือก
เทคโนโลยี การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันและสงเสริมความยั่งยืนได
5.3. ชวงเวลา
(1) การทําวิทยานิพนธ ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 2
(2) การคนควาอิสระ ภาคการศึกษาที่ 1- 2 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 2
5.4. จํานวนหนวยกิต
(1) แผน ก แบบ ก1 ทําวิทยานิพนธ จํานวนหนวยกิต 36 หนวยกิต
(2) แผน ก แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ จํานวนหนวยกิต 12 หนวยกิต
(3) แผน ข คนควาอิสระ จํานวนหนวยกิต 6 หนวยกิต
5.5. การเตรียมการ
โดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตร กํา หนดให มีค ณะกรรมการและอาจารย ผูรั บผิ ด ชอบในการ
วางแผนดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับกําหนดการศึกษา คนควา ตั้งแตตนเปนลําดับกระทั่งสอบ
ขั้นสุดทาย ภายใตคุณวุฒิและความสามารถของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพ และใหอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีชั่วโมงของการปรึกษาแนะนํา มีระบบการติดตามผล ประเมินผล การรายงานผล อาทิ
ั นาทักษะทางปญญาและการ
(1) กําหนดใหมีการสัมมนาระหวางภาคการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดพฒ
สื่อสารที่สูงขึ้น อาทิ การเสนอหัวขอโครงการและผลงานวิจยั เปนตน
(2) การรายงานความกาวหนาประจําภาคการศึกษา อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง สําหรับนักศึกษาทุกคน
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5.6. กระบวนการประเมินผล
การประเมินผล ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารงานวิจยั แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและ
ประเมินผล โดยมีหนาที่ ดังนี้
(1) ดําเนินการสอบและประเมินผลการเสนอหัวขอวิทยานิพนธ อยางนอย 1 ครั้งตอภาคการศึกษา
(2) ดําเนินการสอบและประเมินผลการรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ อยางนอย 1 ครั้งตอภาคการศึกษา
(3) ดําเนินการสอบและประเมินผลการสอบขั้นสุดทาย พิจารณาอนุมัติ อยางนอย 1 ครั้งตอภาคการศึกษา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ดานความรูแ ละการ
สื่อสาร
ดานบุคลิกภาพ

ดานภาวะผูนํา และ
ความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวนิ ยั ใน
ตนเอง

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- สงเสริมใหผูเรียนศึกษา คนควาองคความรูในวิชาชีพ เพื่อฝกทักษะการตีความหมาย
การสังเคราะห การวิเคราะห การสรุป การเขียนเชิงวิชาการ การสื่อสารและเสนอผลงาน
โดยสอดแทรกในรายวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่องตลอดการศึกษา
-มีการสงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ การเขาสังคม เทคนิคสื่อสารและการเสริมสราง
มนุษยสัมพันธที่ดีระหวางบุคคล รวมถึงการวางตัวในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม
และเปนอิสระโดยสอดแทรกเนื้อของรายวิชาในหลักสูตรและพัฒนาบุคคลิกภาพดวย
การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ กอนนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
-กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทําโครงการเปนกลุม หรือเดี่ยว กําหนดใหทุกคนมี
สวนรวม ในการนําเสนอรายงาน เพื่อฝกทักษะภาวะผูนําทางวิชาชีพที่ดี
-มอบหมายงานใหหมุนเวียนการเปนผูนําในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อฝกทักษะภาวะผูนําใน
ความรับผิดชอบดานวิชาชีพ กิจกรรมทางวิชาการควบคูกับดานสังคมและวัฒนธรรม
-การสรางวินยั ในตนเอง การบริหารโครงการรายวิชา การตรงตอเวลาความสม่ําเสมอใน
การพัฒนาผลการทํางาน เสนอผลงาน การมีสวนรวมโดยเสริมทักษะในการอภิปราย
การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล จากการสัมมนาระหวางศึกษาในหลักสูตร
-มีการสงเสริมใหเกิดความรูท ี่ลึกซึ้งถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดเกีย่ วกับการพัฒนางานวิจยั ทางเทคโนโลยีและการจัดการที่ยั่งยืน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ตองสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาในดานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิต
รวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุขและเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นความสามารถในการพัฒนา
งานวิจัยในวิชาชีพที่มีศักยภาพใหสามารถแขงขันไดนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับความมั่นคงของประเทศ ความ
ปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จในดานตาง ๆ ผูพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนจําเปนมี
ความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารยผูสอนรายวิชาตองมี
คุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมสามารถถายทอดความมีคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษาเห็นความสําคัญ
ควบคูกับวิทยาการตางๆ อยางนอย 7 ประการ ตอไปนี้
(1) ตระหนักในคุณคาของการเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่ สัตยสุจริต
(2) มีระเบียบวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง ทั้งในวิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงอยางเปนธรรม
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอนื่ รวมทั้งเคารพในคุณคาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับที่เปนธรรมขององคกรและสังคมตาง ๆ
(6) สามารถวิเคราะห และสื่อสารถึงผลกระทบจากผลงานวิจยั และองคความรูใหมในวิชาชีพตอบุคคล
องคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้น หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน กําหนดใหผูสอนตองจัด
ใหมีการสอนและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมควบคูกับเนื้อหารายวิชาทุกวิชาในหลักสูตเพื่อเปนพื้นฐานตอการ
พัฒนางานวิจัยกอนจบการศึกษาซึ่งเกี่ยวของกับ วัสดุ พลังงานและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในวิชาบังคับ อาทิ
วิ ช าการบริ ห ารและการจั ด การองค ก รเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ได กํ า หนดเนื้ อ หาด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพแกผูเรียน ซึ่งจะเปนขอสอบในวิชา มีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให
เปนสวนหนึ่งของการสอบวิทยานิพนธ กอนจบการศึกษา
2.1.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ
ตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบในการทํา
โครงการ การฝกใหรับผิดชอบ การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี มีความซื่อสัตย ปลูกฝงคุณธรรม ในการ
พัฒนางานวิจัย การสอบ เห็นความสําคัญดานความปลอดภัยทั้งตนเอง และสังคม เปนตน นอกจากนี้ผูสอนทุก
คนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เชน การสงเสริมและเชิดชูนักศึกษาที่ทําความดี ทําประโยชนแกสวนรวมและเปนผูเสียสละ
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2.1.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการรักษาเวลาของนักศึกษา ในการทํางาน การเขาชั้นเรียน การสงงานที่มอบหมาย
ตามกําหนดระยะเวลาและการรวมกิจกรรมตาง ๆ
- ประเมินจากการมีวินัยและความสามารถในการพัฒนาโครงการ หรืองานวิจยั ของนักศึกษา การ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ
- ปริมาณงานทีส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปริมาณการทุจริตในกิจกรรมตาง ๆ
- ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรบั มอบหมาย
2.2. ความรู
2.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มีคุณธรรม
จริยธรรม ความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นเปนสิ่งที่นักศึกษาตองตระหนัก เพื่อนําไปประกอบอาชีพชวย
พัฒนาสังคม ดังนั้น มาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการ ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะวิชาชีพ และสามารถใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบการผลิต องคประกอบตาง ๆ ของ
ระบบตาง ๆ ในองคกรดานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ใหเกิดผลตรงตามขอกําหนดของ
หลักสูตร
(4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งการ
นําไปประยุกตในสถานะการณตาง ๆ
(5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความ
ยั่งยืนอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูใ นแนวกวางของสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยัง่ ยืนมีความเขาใจ
เชิงลึกในการเปลี่ยนแปลงดานการจัดการวิศวกรรมมีวิสยั ทัศน และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่
เกี่ยวของ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตระบบการจัดการที่ใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนการพัฒนา
เทคโนโลยีที่สัมพั น ธ กับพลั งงาน สิ่ ง แวดลอมเพื่อ ความปลอดภัย ในสั งคม กับความรู ในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
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2.2.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย การแกปญหากรณีศึกษา การคนควา
ดวยตนเอง การศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ การรายงานผลและเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ โดย
เนนหลักการทางทฤษฏี และประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง ทันตอการเปลี่ยนแปลงดานนวัตกรรม
การจั ดการองค ก ร ทางเทคโนโลยี การพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ทั้งนี้ ใ หเ ป นไปตามลัก ษณะของรายวิ ชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรู การวิจัยและพัฒนาจากสถานการณ
จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน
การทําวิจัยในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวิจยั ของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(6) ประเมินจากการทําวิจัยหรือการคนควาอิสระ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นั ก ศึ ก ษาต อ งสามารถพั ฒ นาตนเอง จากการวิ จั ย หรื อ การค น คว า อิ ส ระตามแต ก รณี และ
สามารถนําไปประยุกตเพื่อการประกอบวิชาชีพไดเมื่อจบการศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาทักษะทางปญญา แกปญหาที่ซับซอนพรอมกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน การทําโครงการรายวิชาและการทําวิทยานิพนธ อาจารยตอง
เนนใหนักศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและหาเหตุผลอยางเปนระบบ เพื่อความเขาใจถึงที่มาและสาเหตุของ
ปญหา เห็นความเชื่อมโยงอยางขัดเจนของสิ่งตาง ๆ วิธีการแกปญหารวมทั้งการพัฒนาแนวคิด สอนในลักษณะ
การจัดการระบบสารสนเทศในวิชาชีพและที่สัมพันธกัน นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ เพื่อใหเกิดทักษะทาง
ปญญา ดังนี้
(1) การคิดอยางมีระบบ โดยการเชื่อมโยงที่กวางขึ้น ในขณะที่สามารถเขาใจในประเด็นไดลึกซึ้ง
(2) สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย เพื่อเพื่อพัฒนาแนวคิดใหมอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม วิเคราะห วิจารณ และสรุปประเด็น ปญหาอยางสร างสรรค ภายใตการ
วางแผน ควบคุมโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัย
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(4) สามารถรายงานผล การขยายผลขององคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิม
ดวยเทคนิคศึกษา คนควา และการวิจัย ในการจัดการบริบทใหม ดานการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนได
อยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการสอบขอเขียน การสอบวิทยานิพนธ หรือการสอบ
ปากเปลาที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาผานกระบวนการวิจัย
ของตน โดยการประยุกตความรูที่เรียนมาอยางสรางสรรค ควรมีคําถามเกี่ยวกับการบูรณาการปจจัยที่เกี่ยวของ
ในการจัดการทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาดานการประยุกตทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
(2) การรายงานผลการวิจัย หรือคนควาอิสระโดยการสัมมนา หรือการประชุมวิชาการ
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง ผานการวิจัยและทําวิทยานิพนธ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน การปฏิบัติและการวิจัยของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงาน ในการสัมนาประจําภาคเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสอบวิทยานิพนธ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
หลังจากจบการศึกษานักศึกษาไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญเกี่ยวของกับบุคคลที่ตองสราง
ความรวมมือในการทํางานใหม และหรือเปนผูที่มีตําแหนงดานการบริหารในองคกร ทั้งจากสถาบันและ
หนวยงานอื่น รวมทั้งเปนผูบังคับบัญชา หรือเปนผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น ความสามารถในการปรับตัวและ
พัฒนาความรวมมือในการทํางานกับกลุมคนตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น เปนสิ่งจําเปนอยาง
ยิ่ง ดังนั้น อาจารยผูสอนตองสอดแทรกวิธีการเกี่ยวของกับคุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางสอน
รายวิชา หรืออาจจะมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงการรายวิชา การทําวิจัย เพื่อใหเกิดทักษะดานการสรางความ
รวมมือภายใตสถานการณที่มีขอมูลที่ไมเพียงพอ เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ นี้
(1) สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต า งประเทศกั บ กลุ ม คนหลากหลายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวก และสรางเสริมความรวมมือของผูเกี่ยวของ
ในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นํา เสริมสรางสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบในกลุม
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(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม เพื่อสงเสริมความเขมแข็งดานคุณธรรมและจริยธรรม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
คุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดระหวางการทําวิจัย การรายงาน เปนตน
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช การสอนที่การกําหนดโครงการประจําวิ ชาใหมีการทํางานเป นกลุม การทํางานที่ตอง
ประสานงานกับผูอื่นขามหนวยงาน หรือตองคนควา ศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลที่สงเสริมวิชาชีพ การสราง
ความรวมมือกับบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) มีความคิดริเริ่มแกปญหาที่มีความซับซอน หรือมีความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพกับผูอื่น
ไดเปนอยางดี
(2) วางแผนการทํางานเพื่อการปรับปรุงตนเองใหมีความสามารถสูงขึ้นทางวิชาชีพ
(3) สามารถตั ดสิ นใจและประเมินตนเองได กับสถานการณและวัฒนธรรมองคก รที่ไ ป
ปฏิบัติงานไดเปนอยางเหมาะสม
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีทักษะในความเปนผูนําอยางเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของกลุม
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกทักษะการเปนผูนํา การนําเสนอรายงานกลุมหรือ
เดี่ยวในชั้นเรียน การสัมมนาประจําภาคเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมการทําวิจัย ผลการวิจัย และความ
ครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาทาง
วิชาชีพ ใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
(2) ใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาทางวิชาการและวิชาชีพ
สามารถใชสารสนเทศเพื่อคนควาปญหา สรุปปญหา แนะนําประเด็นตาง ๆ ทางวิชาชีพ เสนอแนะการแกไข
ปญหาตาง ๆ อยางสรางสรรค
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(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียนวิยานิพนธ รายงายผลการทํา
โครงการ หรือการวิจัย พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถเสนอรายงานทั้ งรู ป แบบที่เ ปน ทางการและไม เ ปน ทางการ ผ า นสิ่ ง ตีพิ มพ ท าง
วิชาการและวิชาชีพ เลือกใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในการสอนรายวิชา หรือระหวางภาคเรียน โดยใหนักศึกษาฝก
ทักษะการทําโครงการประจําวิชาเรียน เกี่ยวกับการคนควา การวิเคราะห การแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิด
ของการแกปญหา ทั้งแบบกลุมและรายเดียว ในชั้นเรียนและประจําภาคเรียน ตามลําดับ อาจมีการวิจารณในเชิง
วิชาการระหวางอาจารยในการสัมมนา เปนตน
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมโดยใหนักศึกษาทําโครงการรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณ
จําลอง และสถานการณเสมือนจริง เสนอแนะการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ ในแบบทํางานเปนกลุมและเฉพาะราย
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การประเมิ น ผลจากเทคนิ ค การนํ า เสนอตามหลั ก การของทฤษฏี การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความ
ยั่งยืน
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัดเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การ
อภิปรายการทําโคงการ หรือกรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอในชั้นเรียนและการสัมมนาประจําภาคเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นถึงแตละรายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการ
เรียนรูบางเรื่อง โดยการแสดงเปนเอกสารแนบทาย (ถามี) เปนตน
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาดานคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) ตระหนักถึงการมีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
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(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบที่เปนธรรมและขอบังคับที่เปนธรรมตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนตอบุคคลองคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการดานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือการจัดการที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบระบบการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการดานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความ
ยั่งยืนอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดลอม และนวัตกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตหลักการจัดการวัสดุ พลังงานและสิ่งแวดลอม
เพื่อความยั่งยืน เพื่อใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณ พัฒนาแนวคิดริเริ่มสรางสรรคและเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถ วิเคราะห สังเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถพัฒนาโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัย ทางวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกอยางเปนระบบแกการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
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(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการบูรณาการปจจัยสําคัญตอการจัดการ การใชเครื่องมือที่จําเปนที่ตอการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
(2) สามารถเสนอประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค เพื่อการจัดการอยางเปนระบบ
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การเขียนผลงานวิจัย การเสนอรายงาน การ
อภิปราย และ เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
(4) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม

47
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก ๐ ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

6

5.ทักษะการ
3.ทักษะทาง 4.ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ปญญา
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การ
2.ความรู
รับผิดชอบ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4



๐



๐



๐



๐













๐



๐





๐ ๐



๐ ๐ ๐ ๐





๐



๐



๐



๐

















๐



๐





๐ ๐



๐ ๐ ๐ ๐





๐



๐



๐



๐



๐













๐









๐ ๐



๐ ๐ ๐ ๐





๐











๐



๐









๐



๐



๐





๐ ๐



๐ ๐ ๐ ๐





๐



๐



๐



๐



๐













๐



๐





๐ ๐



๐ ๐ ๐







รายวิชา

04-311-501 การบริหารและการจัดการ
องคกรเพื่อความยั่งยืน

04-311-502 การวิเคราะหเศรษฐศาสตร
วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

04-311-503 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อความ
ยั่งยืน

04-311-504 กลยุทธการดําเนินธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืน

04-313-501 การบริหารการผลิตและการ
ปฏิบัติการแบบยั่งยืน

1.คุณธรรม จริยธรรม
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1

2

3

4

5

6

5.ทักษะการ
3.ทักษะทาง 4.ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
2.ความรู
ตัวเลข การ
ปญญา
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4



๐



๐



๐



๐













04-313-503 การออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง









































๐
๐
๐
๐





๐
๐
๐
๐





๐
๐
๐
๐



04-313-504 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม
04-313-505 การประกันคุณภาพ
04-313-506 ระบบการผลิตสมัยใหม

๐
๐
๐
๐











๐
๐ ๐
๐ ๐
๐ ๐



๐



๐



๐



๐













๐



๐ ๐ ๐



๐













๐



๐

๐



๐











1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

04-313-502 การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ

04-314-501 นวัตกรรมและการเปน
ผูประกอบการ

04-314-502 การจัดการโซอุปทานและโลจิ
สติกส

04-314-503 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ














 



๐ ๐ ๐



๐ ๐ ๐ ๐





๐























๐
๐
๐
๐





๐
๐
๐
๐





๐
๐
๐
๐





๐
๐
๐
๐





๐
๐
๐
๐

๐ ๐



๐





๐ ๐



๐ ๐ ๐ ๐





๐



๐



๐







 

๐ ๐ ๐





๐



๐



๐





๐ ๐













๐
๐
๐
๐








๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๐ ๐ ๐
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1

2

3

4

5

6

5.ทักษะการ
3.ทักษะทาง 4.ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ปญญา
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การ
2.ความรู
รับผิดชอบ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4



๐



๐



๐



๐













๐



๐





๐ ๐



๐ ๐ ๐







๐



๐



๐



๐













๐



๐











๐ ๐ ๐ ๐





๐



๐



๐



๐













๐



๐











๐ ๐ ๐ ๐





๐









































๐ ๐ ๐ ๐
๐ ๐ ๐ ๐





๐ ๐
๐ ๐





๐
๐





๐
๐





๐
๐

รายวิชา

04-314-504 การใชคอมพิวเตอรในการ
จําลองทางอุตสาหกรรม

04-314-505 การตัดสินใจการลงทุนการ
ประเมินศักยภาพของธุรกิจ

04-314-506 เรื่องเฉพาะทางดานวิศวกรรม
การจัดการ

04-315-501 การวิเคราะหตนทุน
04-315-502 ปญหาการบัญชีภาษีอากรขั้นสูง
04-315-503 การจัดการฐานขอมูลเพื่องาน
บัญชี

04-315-504 การวิเคราะหธุรกิจเชิงปริมาณ
04-315-505 การบริหารการเงินสําหรับ
ผูบริหาร

1.คุณธรรม จริยธรรม




๐
๐



๐





๐
๐







๐
๐







๐



๐



๐













๐



๐





๐ ๐



๐ ๐ ๐







๐



๐



๐



๐



๐













๐



๐





๐ ๐



๐ ๐ ๐















๐



๐

















๐



๐





๐ ๐



๐ ๐ ๐ ๐





๐
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1

2

3

4

5

6

5.ทักษะการ
3.ทักษะทาง 4.ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ปญญา
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การ
2.ความรู
รับผิดชอบ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4



๐



๐



๐



๐













๐



๐





๐ ๐



๐ ๐ ๐























๐ ๐











๐



๐





๐ ๐



๐ ๐ ๐ ๐





๐







๐



๐



๐













๐



๐





๐ ๐



๐ ๐ ๐







๐







๐





















๐



๐





๐ ๐



๐ ๐ ๐ ๐





๐



๐



๐



๐





















๐





๐ ๐



๐ ๐ ๐ ๐





๐







๐



๐



๐













๐



๐











๐ ๐ ๐ ๐





๐







๐



๐



๐













๐



๐





๐ ๐



๐ ๐





๐

รายวิชา

04-315-506 การจัดการการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ

04-316-501 การจัดการดานอนุรักษ
พลังงาน

04-316-502 การจัดการพลังงานเพื่อความ
ยั่งยืน

04-316-503 การเลือกใชและการจัด
การพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

04-316-504 การออกแบบและพัฒนาเซลล
แสงอาทิตยและการนําไปใช

04-316-505 ยุทธศาสตรการบริหารและการ
จัดการสิ่งแวดลอม

04-316-506 นิเวศพัฒนาและการควบคุม
กระบวนการ

1.คุณธรรม จริยธรรม
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1
04-312-601 วิทยานิพนธ
04-312-602 การคนควาอิสระ
04-312-603 วิทยานิพนธ





3.ทักษะทาง
ปญญา

2.ความรู

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
๐  ๐  ๐         ๐  ๐   ๐ ๐  ๐ ๐ ๐
๐  ๐  ๐         ๐  ๐   ๐ ๐  ๐ ๐ ๐
๐  ๐  ๐         ๐  ๐   ๐ ๐  ๐ ๐ ๐

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
๐   ๐
๐   ๐
๐   ๐

วิชาพื้นฐาน

04-310-501 การจัดการเพื่อการเพิ่มผลผลิต
04-310-502 สถิติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
04-310-503 พื้นฐานการบัญชีและการเงิน





๐
๐
๐





๐
๐
๐





๐
๐
๐









 













 













 





๐
๐
๐





๐
๐
๐













๐ ๐
๐ ๐
๐ ๐





๐ ๐ ๐
๐ ๐ ๐
๐ ๐ ๐
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลการสึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใชระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรูแตละรายวิชา
โดยทวนสอบจากคะแนนสอบ งานที่มอบหมาย อาจจะเปน โครงการกลุมหรือเดี่ยว ซึ่งแตละรายวิชา
อาจจะแตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน รวมถึงการคนควา หรือการทําวิจัยในวิชาชีพ
การทวนสอบในระดับรายวิชา จากคะแนนสอบ การรายงาน และใหนักศึกษาประเมินการเรียนการ
สอนในระดับรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตาม
แผนการสอน มีการประเมินผลการวิจัย การสอบวิทยานิพนธ หรือคนควาอิสระโดยคณะกรรมการสอบที่
ผานการแตงตั้งจากกรรมการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร
การทวนสอบวิทยานิพนธโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูและรายงานผลทั้งที่เปนทางการหรือไมเปนทางการโดยการเผยแพรผลงานวิจัยที่ผานการควบคุมการ
ดําเนินการตามแผนการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลักจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนผลสัมฤทธิการ
ทําวิจัยในการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต โดยทําวิจัยอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดรับเพื่อยอนกลับ
มาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรและหนวยงาน โดยองคกรกระดับสากลโดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตออยาง
ตอไปนี้
(1) ภาวะการณ การมีงานทําของมหาบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา ในดานระยะเวลา
ในการหางานทํา ประเมินความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษา และเขาทํางานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
ในคาบระยะเวลาตาง ๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
(3) การประเมินตําแหนง ความกาวหนาในการประกอบอาชีพและหรือความสามารถอื่น ๆ ของมหาบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสงแบบสอบถาม หรือสัมภาษณเมื่อมีโอกาสในระดับ
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ความพึงพอใจ ในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของมหาบัณฑิต และเขาศึกษาเพื่อปริญญา
ที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) ประเมินจากมหาบัณฑิตที่ประกอบอาชีพ ในดานของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้ง
เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยมากขึ้น
(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผูประเมินหลักสูตร หรือ อาจารยพิเศษ ตอความ
พรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรม อาทิ (ก) จํานวนรายงานวิจัย บทความวิจัยที่ไดรับการ
เผยแพร การตีพิมพ, (ข) สิ่งประดิษฐ (ค) จํานวนสิทธิบัตร, (ง) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ ,
(จ) จํานวนกิจจรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (ฉ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทํา
ประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การวัดผล และการสําเร็จการศึกษา
(1) การวัดผล และการสําเร็จการศึกษา ใหปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
(2) การประเมินผลการศึกษาในแตละวิชาใหกําหนดเปนระดับคะแนนตาง ๆ ซึ่งมีคาระดับคะแนน
ตอหนวยกิต และผลการศึกษาดังตอไปนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S
U
I
W
AU

คาระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-

ผลการศึกษา
ดีเลิศ (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
คอนขางดี (Fairly Good)
พอใช (Fair)
คอนขางพอใช (Poor)
ออน (Very Poor)
ตก (Fail)
สอบผาน / เปนที่นาพอใจ (Satisfactory)
สอบไมผาน / ไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory)
การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ (Incomplete)
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (Withdrawal)
เขารวมฟงการบรรยาย
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(3) การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาตางประเทศ การ
สอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
(ก) การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาตาง
ประเทศใหผลการประเมินผลเปนระดับคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
S
U

ผลการศึกษา
สอบผาน / เปนที่นาพอใจ (Satisfactory)
สอบไมผาน / ไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory)

(ข) การประเมินผลวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระใหผลการประเมินเปนระดับ
คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
P
F

ผลการศึกษา
ผาน (Pass)
ตก (Fail)

(4) การสําเร็จการศึกษา
(ก) นักศึ กษาที่ขอขึ้นทะเบี ยนมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จะตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ใหครบตามหลักสูตร และผานขอกําหนดอื่น ๆ ตามหลักสูตร โดยมีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ข) นักศึกษาทีเ่ ลือกแผน ก แบบ ก 2 ตองผานกระบวนการสอบวิทยานิพนธ และนักศึกษาที่
เลือกแผน ข ตองผานการสอบประมวลผลความรู (Comprehensive Exam)
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ใหนักศึกษาที่คุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง
ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาผานขั้นตอนตาง ๆ ตามกําหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเสนอตอ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการ
พิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศและแนะแนวการเป น ครู แ ก อ าจารย ใ หม ให ค วามรู แ ละเข า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยาง ตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา และสัมพันธกับทางวิชาชีพเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
อยางความยั่งยืนเปนอันดับแรก สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพ ใน
องคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ใชวิจัยในแนววิศวกรรมการจัดการพื่อความยั่งยืนเปน
อันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองคกรตางๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพอเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน
(3) สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและพัฒนาการเรียนการสอน
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ
(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําหลักสูตรเพื่อบริหารและจัด
การศึกษาในหลักสูตร โดยมีองคประกอบและหนาที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จึงไดจัดการดําเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1.1 การจัดการเรียนการสอน
การเปดสอนในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนจะมีแผนการดําเนินการดังนี้
1.1.1 อาจารยผูสอนจะตองมีแผนการสอนกอนเปดภาคการศึกษา
1.1.2 เปดโอกาสใหอาจารยผูสอนแตละวิชา เชิญบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ
วิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิชานั้นมารวมสอน รวมทั้งมีการนํานักศึกษาไปทัศนศึกษา
1.1.3 การเรียนการสอนแตละวิชา ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
(1) การบรรยาย /ปฏิบัติการ
(2) การคนควาดวยตนเอง
(3) การอภิปรายปญหา / การทําโครงการประจําวิชา
ซึ่งทั้ง 3 สวน แบงสัดสวนตามความเหมาะสมของแตละรายวิชา
1.1.4 ควบคุมใหมีการสอนตามแผนการสอนที่กําหนดไว และดําเนินการตรวจสอบ
ทุกภาคการศึกษา
1.1.5 การศึ ก ษา วั ด ผล และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การสอบวิชาคนควาอิสระ / วิทยานิพนธ
2.1.1 นักศึกษาตองผานการสอบคนควาอิสระ / วิทยานิพนธ
2.1.2 การสอบการคนควาอิสระ / วิทยานิพนธ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทํา
ทุกปอยางตอเนื่อง
1.3.1 จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
1.3.2 จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
1.3.3 กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
1.3.4 จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และมคอ.6) และรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
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1.3.5 กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
1.3.6 พิจารณาแกปญหาตาง ๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรให 1. จัดทําหลักสูตรสอดคลองกับวิชาชีพดานการ 1. ประเมินผลการดําเนินงาน
พัฒนาหลักสูตรโดยคณะ
ทันสมัย โดยการสราง จัดการอุตสาหกรรมและการจัดการเทคโนโลยี
กรรมการบริหารหลักสูตร
องคความรูใหมทางดาน เพื่อความยั่งยืน
วิศวกรรมการจัดการ
2. ผลการปรับปรุงหลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
อุตสาหกรรมเพื่อความ พิจารณาปรับหลักสูตรทุก ๆ 5 ป
ทุก 5 ป
ยั่งยืน
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนทั้งภาคทฤษฏี 3. จํานวนวิชาเรียน เนื้อหา
และผลงานวิจยั ไดรับการ
2. กระตุนใหนักศึกษา และการประยุกตเพื่องานวิจยั และพัฒนา
เกิดความใฝรู มีแนวทาง 4. กําหนดคุณสมบัติอาจารยผูสอนมีคุณวุฒิไมตํา ตีพิมพ
กวาปริญญาโทและมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา 4. จํานวนอาจารยประจําและ
การเรียนที่สรางทั้ง
ความรูวามสามารถใน กวาผูชวยศาสตราจารยหรือเปนผูที่ประสบ
อาจารยพิเศษที่ผานการ
วิชาการวิชาชีพเชิงลึก ผลสําเร็จทางวิชาชีพมีจํานวนคณาจารยประจําไม ประเมินจากคณะ
นอยกวาเกณฑมาตรฐาน
กรรมการบริหารหลักสูตร
3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมี 5. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําทาง
5. ผลงานวิจัย การบริการ
คุณภาพ
วิชาการ และหรือ เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดาน วิชาการของอาจารยผูสอน
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 6. ผลงานดานตาง ๆ ของ
4. มีการประเมิน
มาตรฐานของหลักสูตร หรือในดานที่เกี่ยวของ
อาจารยผูสอน ทุก 5 ป
อยางสม่ําเสมอ
6. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรศึกษา ดูงาน 7. ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาและ
หรือสรางผลงานวิชาการที่เกีย่ วของทั้งใน
ผูเกี่ยวของทั้งระยะสั้นและ
ตางประเทศ
7. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ ระยะยาว
เรียนการสอนโดยบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑ อยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา หองปฏิบัติการวิจัยวัสดุเพื่อความยั่งยืน และการสืบคนผาน
ฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่นๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะให
สืบคน สวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทางนอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชอุปกรณที่ใชสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดหนังสือนั้น อาจารย
ผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้
อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให
หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร
เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน
2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากร คณะฯ มี เ จ า หน า ที่ ป ระจํ า ห อ งสมุ ด คณะ ซึ่ ง จะ
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่ อเขาหอสมุดกลาง และทําหนาที่ความพอเพียงของหนังสือ ตํารา
นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยคามสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองปะ
เมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการวิจัย
อุปกรณการทดลอง ทรัยพากร สื่อและ
ชองทางการเรียนรู ที่เพียบพรองเพื่อ
สนับสนุนทั้งการศึกษาในหองเรียน
นอกหองเรียน และเพื่อการเรียนรูได
ดวยตนเอง อยางเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ

1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความ
พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การสอน การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสราง
สื่อสําหรับการทบทวนการเรียน
2. จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองที่มี
เครื่องมือทันสมัยและเปนเครื่องมือ
วิชาชีพในระดับสากล เพื่อใหนักศึกษา
สามารถทําโครงการหรือการวิจัย สราง
ความพรอมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

- รวบรวมจัดทําสถิติจํานวนเครื่องมือ
และอุปกรณ ตอหัวนักศึกษา ชั่วโมงการ
ใชงานหองปฏิบัติการและเครื่องมือ
ความเร็วของระบบเครือขายตอหัว
นักศึกษา
- จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียนที่
มีการฝกปฏิบัติดวยอุปกรณตาง ๆ
- สถิติของจํานวนหนังสือตํารา และสื่อ
ดิจิตอล ที่มีใหบริการและสถิติการใช
งานหนังสือตําราสื่อดิจิตอล
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เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

3. จัดใหมีเครือขายและหองปฏิบัติการ
วิจัย ที่มีทั้งเครื่องมือสําหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ นวัตกรรม รวมถึง
คอมพิวเตอรและพื้นที่ที่นักศึกษา
สามารถศึกษา ทดลองหาความรูเพิ่มเติม
ไดดวยตนเอง ดวยจํานวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตําราและระบบฐานขอมูลการ
วิจัยที่สามารถสืบคนไดอยางกวางขวาง
5. จัดใหมีหองสัมมนาประจําภาคเรียน
ใหนักศึกษาทุกคนเสนอหัวขอสัมมนา
และรายงานความกาวหนาการทําวิจัย
ทุกภาคการศึกษาโดยเปดใหมีการแรก
เปลี่ยนประสบการณทั้งบุคคลภายใน
และภายนอก จนกระทั่งจบ

- ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการใหบริการทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรูและการปฏิบัติการในการทํา
โครงการหรือการทําวิจัย และการทํา
วิทยานิพนธ

3.การบริหารคณาจารย
3.1. การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมี
คุณวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการ
ปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารย
พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบาง
ชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโทและมีตําแหนงทางวิชาการ ไม
ต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาโทที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู
ดานวิทยาศาสตร การจัดการทางวิศวกรรม การออกแบบเครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร การ
ออกแบบเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรต อ งเข า ใจโครงสร า งและธรรมชาติข องหลั ก สู ตร และจะต อ งสามารถบริ ก ารให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียม
หองปฏิบัติการดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อความยั่งยืน การออกแบบดานพลังงาน สิ่งแวดลอมเพื่อ
ความยั่งยืน
5.การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1.การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน
โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุก
คนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา
office Hours เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําแนะนําในการจัด
กิจกรรมแกนักศึกษา
5.2.การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6.ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
สําหรับความตองการกําลังคนสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คาดวามีความ
ตองการกําลังคนดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสูงมาก จากยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ได
กําหนดระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ของผูประกอบการโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี-ดีมาก ทั้งนี้ คณะ ฯ โดย
ความรวมมือจากมหาวิทยาลัย จัดความสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนํา
ขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความ
ตองการของตลาดแรงาน เพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ
80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มอค.2 ที่สอดคลองกับ X
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา การทําวิจัยและประสบการณภาคสนาม X
X
X
X
X
(ถามี) ตามแบบ มอค.3 และ มอค.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า การทํ า วิ จั ย และ X
X
X
X
X
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 & 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5)จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 X
X
X
X
X
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ X
X
X
X
X
เรียนรู ที่กําหนด มคอ. 3 & 4 (ถามี) อยานอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน X
X
X
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่ผานมา
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
X
X
X
X
X
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
X
X
X
X
(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ X
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม X
X
X
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไมต่ํากวา X
X
X
รอยละ 80
(14) บัณฑิตไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ ก.พ. X
X
X
กําหนด
หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน
ช ว งก อ นการสอน ควรมี ก ารประเมิ น กลยุ ท ธ ก ารสอนโดยที ม ผู ส อนหรื อ ระดั บ
กรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรือ การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวง
หลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง กระทําไดโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงโดยกําหนดใหเปนไปตามขอกําหนดของกรรมการบริหารหลักสูตรตามที่อธิการบดีแตงตั้งและ
ทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2. การประเมินทักษะอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา
- การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและ/ ทีมผูสอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม
- การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรที่ใกลเคียงกัน
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจจากขอมูล
- นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม/ผูประกอบการ
- ผูวาจาง
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
โทสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน และตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตนรวมทั้งการผานการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกกลยุทธ (ถามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค. ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ง. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

