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คานา
สืบเนื่องจากปัญหาภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะ การเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมากขึ้น และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตเน้นการพัฒนาที่ต้องการความรู้ขั้นสูง
มากขึ้น หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่ อ
ความยั่ ง ยื น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นามหาบั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั ก ษะทางวิ ช าการเพื่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี
อย่างยั่งยืนในเชิงลึกมากขึ้น จึงทาการปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมให้มีความพร้อมเพื่อพัฒนานักศึกษา
สาหรับการทาวิจัยตามแผน ก แบบ ก1 ซึ่งเดิมมี เพียง 2 แผนการเรียน คือ แผน ก แบบ ก2 เป็น
แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ และแผน ข เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น
การค้นคว้าอิสระ หลังปรับปรุงรวมแล้วจึงเป็น 3 แผนการเรียน ซึ่งช่วยให้มีความหลากหลายและ
ยืดหยุ่นตามความสนใจและความสามารถของผู้เรียนมากขึ้ น ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตรให้ความสาคัญ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF : HEd) เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเชิงบูรณาการทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
ครอบคลุ มตามมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับปริญญาโท ที่ มีการเรีย นรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรั บ ผิ ด ชอบ และทักษะด้า นการวิ เ คราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนทั้งการศึกษาแบบเต็มเวลาและการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตฉบับนี้ เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการองค์ความรู้เชิงวิศวกรรมเพื่อ
การจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน รายวิชาเรียนในหลักสูตรทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา หลักการ แนวคิด เทคนิคการวิเคราะห์ และเนื้อหา ที่จาเป็นสาหรับ
การจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิต สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงตามกฎธรรมชาติ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ห วังว่าผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรดังกล่ าวนี้จะเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานในวิชาชีพก้าวไปสู่การเป็นผู้นาที่ดี ประสบผลสาเร็จ เป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25531941101308
ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in
Sustainable Industrial Management Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน)
: วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน)
: Master of Engineering
(Sustainable Industrial Management Engineering)
: M. Eng. (Sustainable Industrial Management Engineering)

3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปฏิบัติการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และเอกสาร ต าราในวิ ช าเรี ย นของหลั ก สู ต รเน้ น การสอนด้ ว ยต ารา
ภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ได้ดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มีการทาความร่วมมือและร่วมงานกับหน่วยงานและบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ดังนี้
1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โซน C ชั้ น 4 ศู น ย์ ก ารประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ 60 ถนนรั ช ดาภิ เ ษกตั ด ใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
2) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
336 ถนนสุขุมวิท ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
3) บริษัท อาซาฮี-ไทยอัลลอย จากัด
9/23 ซอยจัดสรรการคลั ง ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง
จังหวัด สมุทรปราการ 10130
4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559 ใช้ เ ปิ ด สอนในภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2559
โดยหลักสูตรได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ในปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) วิศวกรด้านการบริหารจัดการ
- วิ ศ วกรด้ า นการจั ด การกระบวนการผลิ ต การเพิ่ ม ผลผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมเพื่ อ
ความยั่งยืน
- วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
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- วิศวกรจัดการเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตสมัย ใหม่อย่างสมดุลด้านลดภาวะ
โลกร้อน
2) นักวิจัยและพัฒนา
- นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
- นักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน
- นักวิจัยผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
- นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ (Waste) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
3) ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการ
- ผู้จัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน
- ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานที่ มีความสามารถในการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการทางานเพื่ อ
ความยั่งยืน
- ผู้จัดการองค์กรเชิงบู รณาการองค์ความรู้อย่ างมีประสิทธิภาพ อาทิ การออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนการขาย การจัดหาทรัพยากร การวางแผนเพื่อการผลิต การพัฒนา
กระบวนการผลิต การจัดการระบบการเงิน การจัดทาระบบบัญชี และการจัดการทรัพยากร
- เป็นผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนภายใต้คุณธรรม จริยธรรม
4) นักวิชาการเฉพาะทาง
- ผู้นาชุมชนที่มีความสามารถในการปลูกจิตสานึกในสิทธิมนุษยชนด้วยความเป็นธรรม
- นั กวิช าชีพที่มีความช านาญตามหลั กการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่ อ
ความยั่งยืน
9. ชื่อ เลขประจาตัวบั ตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึ กษาของอาจารย์ผู้รับผิด ชอบ
หลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
ที่
เลขประจาตัวประชาชน วิชาการ
1 นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อาจารย์ Ph.D. (Engineering
3 1006 02694 35 7
Management)
M.Sc. (Engineering
Management)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
2 นายปริญญ์ บุญกนิษฐ
อาจารย์ ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
3 5406 00172 86 4
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

สถาบัน

University of
Missouri-Rolla, USA.
University of
Missouri-Rolla, USA.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปีที่
สาเร็จ
2542
2539
2537
2552
2545
2541
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ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
เลขประจาตัวประชาชน
3 นายสุรเชษฐ เดชฟุ้ง
3 1206 00640 88 8

ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
วิชาการ
อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์ ส ว่ า ง เขตบางซื่ อ กรุ ง เทพมหานคร 10800 โทรศั พ ท์
02 8363000 ต่อ 4174, 4175 โทรสาร 02 8363000 ต่อ 4174 สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่
www.sime.eng.rmutp.ac.th
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(1) ภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-10 (พ.ศ. 25042554) โดยเริ่มจากแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1-2 เป็นการพัฒนาที่เน้นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ต่อเนื่องเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3-4 มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม ตามมาด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 5-7 เน้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาภูมิภาค ชนบท ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติฉบั บ ที่ 8-9 เป็ น ยุ คเปลี่ ยนผ่ านกระบวนทัศน์ใหม่ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง เน้นการมี
ส่วนร่วม ใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือพัฒนาคน จนถึงแผนฯ ที่ 10 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจโดยปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันจนถึงปี 2554 การพัฒนาหลักสูตรจะ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ด้วยพื้นฐานการสร้างสมดุลของสามทุน
คือ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมกับมุมมองที่กว้างขึ้นเป็น
วิ สั ย ทั ศ น์ 2570 ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ถึ ง แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของโลกในอี ก 20 ปี ข้ า งหน้ า
ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้
1. การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
2. เศรษฐกิจของโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอานาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชีย
มากขึ้น
3. การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลก
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกั บการดารงชีวิตของมนุ ษย์และสิ่ ง มี ชี วิ ต
ทั้งหลาย
5. ประชากรสูงอายุ
6. ปัญหาด้านพลังงาน
7. ปัญหาภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน

ปีที่
สาเร็จ
2551
2543
2538
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(2) สถานการณ์ ใ นยุ ค ข้ อ มู ล ข่ า วสาร การบู ร ณาการความรู้ แ ขนงต่ า งๆ ทาง
อุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจัดการมากขึ้น การผสมผสาน
องค์ความรู้ที่สัมพัน ธ์กัน และการนาไปใช้ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก อาทิ
องค์ ค วามรู้ ด้ า นการตลาดสั ม พั น ธ์ กั บ การผลิ ต และการขาย การเงิ น สั ม พั น ธ์ กั บ การผลิ ต และ
การออกแบบสัมพันธ์กับต้นทุนสัมพันธ์กับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบ
เหล่านี้อยู่ภายใต้ระบบการจัดการที่ดีและมี ประสิทธิภาพจึงจะประสบผลสาเร็จอย่างยั่งยื น หากมี
ความสามารถในด้านดังกล่ าวแล้ ว ศั กยภาพด้านการแข่ง ขั น ก็จะสู งกว่า และจานวนบุคลากรที่ มี
ความสามารถสูงด้านความรู้ ทักษะทางปัญญาและการบูรณาการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ้น สั ง เกตได้จ าก ผลการวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ผลงานวิ ช าการ การประชุมวิช าการและ
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุ พลั งงานและสิ่งแวดล้อมเพื่ อความยั่งยืน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงองค์กร สังคม และนานาประเทศมีการตื่นตั วด้าน
วิชาชีพที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรเพื่ อพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมพิจารณาถึงองค์ป ระกอบ
สาคัญ ดังนี้
(1) พิจารณาถึงแนวโน้มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการจัดการเทคโนโลยี
มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อศักยภาพและความมั่นคงขององค์กรที่มีบริบท (Context)
ด้านการผลิตและพัฒนาปั จจัยการผลิตสาหรับผลิ ตสินค้าอุปโภคและบริโ ภค ซึ่งรูปแบบการจัดการ
กระบวนการผลิตมีผลต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร รวมถึงรูปแบบและวิธีการทางาน
ของทรัพยากรบุคคลในส่ วนต่างๆ ภายในองค์กรและสั งคม มีการเชื่อมโยงทั้งข้ อมูล (Data) และ
ข่าวสาร (Information) เพื่อการจัดการที่ซบั ซ้อนมากขึ้น
(2) หน่ ว ยงานภาคการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการใน
อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก (SME) และอยู่ ใ นสถานะเป็ น ผู้ รั บ จ้ า งผลิ ต (Original
Equipment Manufacturing: OEM) ซึ่งความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Original Design
Manufacturer: ODM) และสร้างตราสินค้าเป็นของตนเอง (Original Brand Manufacturing: OBM)
มีจานวนน้อย ทาให้อุต สาหกรรมเหล่านี้ขาดโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และไม่มั่นคงจากการทา
ธุรกิจ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมของประเทศอื่นๆ หรืออุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาสิน ค้า มีตราผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งหลักสูตรที่พั ฒนาขึ้นมุ่งเน้นการพั ฒนางาน
วิชาการเพื่อสนับสนุนและลดช่องว่างเหล่านี้
(3) ความรับผิดชอบด้า นการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง เป็นการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้นาไปสู่การเป็นผู้ที่มี ความรู้ ทักษะทางปัญญาและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มีความสามารถในการวินิจฉัย และพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งโดยส่วนตัว
และส่วนรวม นาไปสู่การค้นหาโอกาสสาหรับความมั่นคงของตนและหรือองค์กร เพื่อสร้างนวัตกรรม
ประกอบกับมีความเข้าใจทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อป้องกันและส่งเสริมให้มีความเป็นเอกภาพ
อย่างลึกซึ้ง ประกอบกับเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคง
และความยั่งยืนด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทยต่อไป
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ ด้ า นต่ า งๆ ทั่ ว โลก รวมถึ ง อุ ท กภั ย ของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากและทาให้เกิดผลกระทบต่อ
การดารงชีวิตในสังคม ชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน อาทิ กระทบต่อรายได้จากการทางาน
ในอุตสาหกรรม การเสียหายของผลผลิตภาคการเกษตร การประมง และการดารงชีวิต เป็นต้น นับว่า
ภัยพิบัติโดยธรรมชาติเป็นปัญหาสาคัญต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์ซึ่งยกย่องตนเองเป็นสัตว์ประเสริฐ
จึงต้องเรียนรู้และเข้าใจอย่างถูก ต้องโดยเฉพาะปัจจัยหรื อสาเหตุต่างๆ ต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้ ง
ปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาวัตถุทางวิศวกรรมให้สอดคล้ องกับ
การดารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในระยะยาว
เนื่ องจากที่ผ่ านมามี การพัฒ นาเทคโนโลยีแล้ ว ทาลายความสมดุล ของธรรมชาติ
มากขึ้ น โดยล าดั บ ในอั ต ราที่ สู ง ขึ้ น นั บ จากหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 เป็ น ต้ น มา ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงของลัก ษณะภูมิประเทศ สภาพภู มิอากาศ น้า สิ่งมีชี วิตอื่นๆ และส่งผลให้ มนุษย์มี
ภั ย และอั น ตรายมากขึ้ น ๆ โดยล าดั บ รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการพั ฒ นา
เทคโนโลยีใหม่อย่างขาดความรับผิดชอบต่อสรรพสิ่งและความสมดุลของธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้นามา
ประกอบการวางแผนและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ด าเนิ น การในลั ก ษณะการเพิ่ ม ศั ก ยภาพเชิ ง รุ ก
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามพันธกิจของสถาบั นในการพัฒนางานด้านวิชาการและวิจัยเชิงบูรณาการ
ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นในประเทศและสู่ระดับสากล
โดยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นความเป็น
มิตรกับสรรพสิ่ง เพื่อความเป็นผู้นาด้านการพัฒนาที่ทันสมัย และรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขัน การพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น รวมถึ งการสร้างโครงข่าย
การจัดการที่เป็นระบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและควรดาเนินการโดยเร็ว เป็นการพัฒนาบุคลากร
ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา และความช านาญเพื่ อ จั ด การอุ ต สาหกรรมอย่ า งเป็ น ระบบ
มีความยื ดหยุ่ น เพื่อลดการพัฒ นาที่ก่อให้ เกิดการทาลายธรรมชาติ และดาเนินการสอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการส่งเสริมให้องค์กรมี
ศักยภาพในการแข่งขันตามแนวทางใหม่ที่เน้นถึ งความยั่งยืนในระยะสั้ นและระยะยาว ครอบคลุม
ทั้งในและต่างประเทศ
โดยการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมที่มีความพร้ อมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติอย่าง
มืออาชีพด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลักการทางานแบบบูรณาการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
แก้ไขและปรับปรุงในประเด็นที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างผู้มีซึ่งวิธีป ฏิบัติที่ดีที่สุด อาทิ การใช้ปัญญาและ
ปฏิบัติตามหลักอริยะมรรคมีองค์ 8 สอดคล้องกับกฎของธรรมชาติ เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัย
แห่งโลกอาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ภ ายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผล
กระทบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นผู้นาทางเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรครอบคลุมพันธกิจ
ด้านต่างๆ ประกอบด้วย การมุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ
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และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ พัฒนานักวิจัย สร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สู่ การผลิ ตที่ส ามารถถ่ายทอดและสร้า งมูล ค่าเพิ่ม ให้ แ ก่ประเทศ การเผยแพร่ผ ลงาน
วิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระที่มี ความสามารถในการแข่งขัน และรวมถึง
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรั กษาสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน และเป็นผู้มีคุณธรรม มีจริยธรรม
โดยตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งในด้านวัสดุ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การนากลับมา
ใช้ใหม่ ให้เกิดความพร้อมเพื่อเป็นผู้นาในการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ที่มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทาง
ธรรมชาติ โดยบูรณาการองค์ความรู้เชิงวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี พัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างวิ ศ วกรรมเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การจั ด การวั ต ถุ ดิ บ
กระบวนการผลิต การจั ดการพลั งงาน สิ่งแวดล้ อมและวัส ดุเพื่อความยั่งยืน ด้ว ยหลั กการพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation) อย่ างสมดุล สามารถตอบสนองกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
สังคม และประเทศชาติ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิจัยด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
1.2.2 เพื่อผลิ ตบุ คลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการจั ดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ในภาคทฤษฎี การวิจัยและพัฒนา สามารถประยุกต์ความรู้เพื่ อจัดการ
อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบภายใต้แนวทางของความยั่งยืน
1.2.3 เพื่อสร้างผู้นาทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีศักยภาพในการพัฒนา
นวัตกรรมการจั ดการอุ ตสาหกรรมอย่ างยั่ งยืน มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ ปัญหาและระบบ
การพัฒนาอย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและความสมดุลกับธรรมชาติ
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1.2.4 เพื่อ ผลิ ต บุ คลากรที่มีความสามารถด้า นการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ การพั ฒ นาหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนในระดั บ ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.2.5 เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามเข้ า ใจในกฎของธรรมชาติ ภายใต้ พื้ น ฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม
การจั ด การอุ ต สาหกรรมเ พื่ อ
ความยั่ ง ยื น ให้ มี ม าตรฐานตามที่
สกอ. กาหนด

- ปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรให้ ส อดคล้ อ ง
กับความต้องการและความจาเป็น
ข อ ง ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ
การเปลี่ ย นแปลงด้านการจั ดการ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต
เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม
เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม
- พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ย น
การสอนให้ มี ป ระสบการณ์ ใ น
การพัฒนา การวิจัย การเผยแพร่
ผลงานวิจัย และบริการวิชาการ

กลยุทธ์
- พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี
พื้ น ฐานจากหลั ก สู ต รใน
ระดับสากล ตรงตามความ
ต้ อ ง ก า ร ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
ภาคอุตสาหกรรม
- ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
การจั ด การอุ ต สาหกรรม
การออกแบบเชิงวิศวกรรม
แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร ด้ า น
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และ
วัสดุ
- การศึกษาและดูงาน
- สนับสนุนให้บุคลากรด้าน
การเรียนการสอน พัฒนา
สื่อการสอนจากการทาวิจัย
และการเผยแพร่ ผ ลงาน
วิจัยทั้งในและต่างประเทศ
- สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า น
การสอน ท าวิ จั ย และหา
ทุ น วิ จั ย จ า ก แ ห ล่ ง ทุ น
ภายในและภายนอก
- พั ฒ นาต าราเรี ย นและ
ตาราทางวิชาการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร

- รายงานผลการประเมิน ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- ผลงานวิ จัย และการเผยแพร่
ผลงาน
- ความพึงพอใจในการประกอบ
อาชีพ ความรู้ ความสามารถใน
การท างานของบั ณ ฑิ ต โดย
เฉลี่ยในระดับดี
- ปริมาณสื่อการสอน
- ป ริ ม า ณ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ผลงานวิจัยและผลงานตีพมิ พ์
- ปริมาณตาราเรียนและต ารา
ทางวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
หมวดที่ 2 ข้อ 6.1 (ภาคผนวก ก)
1.2. การจัดการศึกษาภาคดูร้อน
การเปิ ด ภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ น ขึ้ น กั บ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรและหากเปิดสอนให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ
1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน-เวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์
ประจาปีการศึกษา แบ่งเป็น 3 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) อุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีคุณวุฒิเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 2.75 สาหรับการให้คะแนนที่กาหนดระดับขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) อุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีคุณวุฒิเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
2) สาหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์ในการทางานภายหลังจบการศึกษาไม่น้อย
กว่า 3 ปี ไม่นาคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีมาพิจารณา
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2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
โดยการสอบคัดเลือกตามระเบียบการสอบคัดเลือ กเพื่อศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.4. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.4.1 ผู้ ส มั ค รเข้ า เรี ย นในห ลั ก สู ต รหากเป็ น ผู้ จ บใ หม่ มี ค ว ามรู้ พื้ น ฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ขาดทักษะการจัดการอุตสาหกรรมและการวิจัย ซึ่งหลักสูต รเน้น
ทักษะการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
2.4.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการเรียนการสอนเน้นการสอนด้วยตารา
ภาษาอังกฤษ
2.4.3 เนื่องจากการเรียนการสอนเน้นการวิจัยต่อยอดด้านการจัดการอุตสาหกรรม
ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องมีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม การจัดการอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต และ
การวิจัย
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4
2.5.1 ในกรณีที่พบว่านักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาตาม ข้อ 2.4.1 ให้นักศึกษาเข้าร่วม
สั มมนาปรั บ พื้น ฐานตามที่ ส าขาวิช าก าหนด และให้ ล งทะเบีย นเรีย นวิช าพื้นฐานจ านวน 2 วิช า
ประกอบด้วยวิชา EN4111101 วิศวกรรมการวางแผนและควบคุมการผลิต และวิชา EN4111102
สถิติและการควบคุมคุณภาพในงานวิศวกรรม
2.5.2 ในกรณีที่พบว่านักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาตาม ข้อ 2.4.2 ซึ่งสอบไม่ผ่านตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ให้นักศึกษาเข้าเรียนตามโปรแกรมภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
2.5.3 ในกรณีที่พบว่านั กศึกษาแรกเข้ามีปัญหาตาม ข้อ 2.4.3 นักศึกษาต้องปรับ
พื้ น ฐานตามดุ ล พิ นิ จ กรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร และให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าพื้ น ฐานจ านวน
4 วิชา ประกอบด้วยวิชา EN4111101 วิศวกรรมการวางแผนและควบคุมการผลิต วิชา EN4111102
สถิติและการควบคุมคุณภาพในงานวิศวกรรม วิชา EN4111103 วิศวกรรมปฏิบัติการและการผลิต
และวิชา EN4111104 สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
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2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6.1 ภาคสมทบ
จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ละปี
2559
2560
2561
2562
ชั้นปีที่ 1
25
25
50
50
- แผน ก แบบ ก1
2
2
5
5
- แผน ก แบบ ก2
5
5
10
10
- แผน ข
18
18
35
35
ชั้นปีที่ 2
25
25
50
- แผน ก แบบ ก1
2
2
5
- แผน ก แบบ ก2
5
5
10
- แผน ข
18
18
35
รวม
25
50
75
100
คาดว่าจะจบการศึกษา
25
25
50

2563
50
5
10
35
50
5
10
35
100
50

2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ภาคสมทบ
รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
2563
ค่าเล่าเรียนแบบเหมา 2,750,000 5,500,000 8,250,000 11,000,000 11,000,000
จ่าย
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล
รวมรายรับ
2,750,000 5,500,000 8,250,000 11,000,000 11,000,000
2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ภาคสมทบ
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2559
2560
2561
2562
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าตอบแทน
286,000 572,000 572,000 858,000
2. ค่าใช้สอย
200,000 400,000
(ทุนการศึกษา)
3. ค่าวัสดุ
-

2563
858,000
400,000
-
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หมวดเงิน
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย (20% ของ
รายรับ)
รวม ก.
ข. งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม ข.
รวม (ก.) + (ข.)
จานวนนักศึกษา*

2559
550,000

ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
1,100,000 1,650,000 2,200,000 2,200,000

836,000 1,672,000 2,422,000 3,458,000 3,458,000
500,000 800,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
500,000 800,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
1,336,000 2,472,000 3,922,000 4,958,000 4,958,000
25
50
50
50
50

2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน การค้นคว้าอิส ระ การทาวิทยานิพนธ์ การดูงาน
และให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผนผังโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน)
Master of Engineering Program in Sustainable Industrial Management Engineering
M. Eng. (Sustainable Industrial Management Engineering)
36 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

วิทยานิพนธ์
รวม 36 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 4 วิชา
รวม 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 4 วิชา
รวม 12 หน่วยกิต

สอบวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเลือก 4 วิชา
รวม 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 6 วิชา รวม 18 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ รวม 6 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์
รวม 12 หน่วยกิต
สอบวิทยานิพนธ์

สอบค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้

หมายเหตุ การเรี ย นเสริ ม วิ ช าพื้ น ฐานให้ ใ ช้ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ประเมินผลแล้วมีความเห็นให้เรียนวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมตามความจาเป็นโดยพิจารณา
เป็นรายๆ
1. แผน ก แบบ ก 1
1) วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
2. แผน ก แบบ ก 2
1) วิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
2) วิชาเลือก
12
หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
3. แผน ข
1) วิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
2) วิชาเลือก
18
หน่วยกิต
3) การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
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3.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวภาษาอังกฤษและตัวเลขจานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
นก.(ท-ป-น)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั่วโมงศึกษา
ชั้นปีที่ควรศึกษา
ชั่วโมงปฏิบัติ
กลุ่มวิชา
ชั่วโมงทฤษฎี
สาขาวิชา
หน่วยกิต
ระดับการศึกษา
คณะ
หลักที่ 1 และ 2 เป็นรหัสคณะ (EN = คณะวิศวกรรมศาสตร์)
หลักที่ 3 เป็นระดับการศึกษา
(4 = ระดับปริญญาโท)
หลักที่ 4 และ 5 เป็นสาขาวิชา (11 = สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน)
หลักที่ 6 เป็นกลุ่มวิชา
(1 = วิชาพื้นฐาน 2 = วิชาบังคับ 3 = วิชาเลือก
4 = วิทยานิพนธ์ 5 = การค้นคว้าอิสระ)
หลักที่ 7 เป็นปีที่ควรศึกษา
หลักที่ 8 และ 9 เป็นลาดับรายวิชา
- รหัสหน่วยกิต
3(3-0-6) หมายถึง หน่วยกิต (ชั่วโมงทฤษฎี-ชั่วโมงปฏิบัติ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง)
- รายวิชา
ก. วิชาพื้นฐาน
สาหรับนักศึกษาทีม่ ีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไม่ตรงตามเกณฑ์ข้อ 2.2 ให้ลงทะเบียน
เรียนวิชาพื้นฐานตามข้อ 2.5 ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
EN4111101
วิศวกรรมการวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control Engineering
EN4111102
สถิติและการควบคุมคุณภาพในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics and Quality Control
EN4111103
วิศวกรรมปฏิบัติการและการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing and Operation Engineering
EN4111104
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Environment
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ข. วิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
EN4112101
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Engineering Economic Analysis
EN4112102
การออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Engineering Design of Experiment
EN4112103
การบริหารโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Supply Chain Management
EN4112104
การจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Technology and Business Management

12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ค. วิชาเลือก
ให้เลือกศึกษารายวิชาตามจานวนหน่วยกิตของแต่ละแผน โดยแผน ก แบบ ก2 ให้
เลือกเรียน 12 หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือกเรียน 18 หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย
1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
EN4113101
การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Manufacturing and Operation Management
EN4113102
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
Product Design and Development
EN4113103
การออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Design
EN4113104
การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Design for Environment
EN4113205
การประกันคุณภาพเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Quality Assurance
EN4113206
ระบบการผลิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Manufacturing Systems
2) กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
EN4113107
การจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Organization Management
EN4113108
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Innovation and Entrepreneurship
EN4113109
การจัดการโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Logistics Management
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EN4113110
EN4113111
EN4113112
EN4113213
EN4113214
รหัสวิชา
EN4113115
EN4113116
EN4113117
EN4113218
รหัสวิชา
EN4113219
EN4113220
EN4113221
EN4113222
EN4113223
EN4113224

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information Systems
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Computer Applications in Industrial Simulation
การตัดสินใจการลงทุนและการประเมินศักยภาพของธุรกิจ
3(3-0-6)
Capital Decision and Evaluation of the Firm
หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Selected Topics in Sustainable Engineering Management
การวิจัยดาเนินงานเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Operation Research
3) กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
การวิเคราะห์ต้นทุน
3(3-0-6)
Cost Analysis
ปัญหาการบัญชีภาษีอากรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Taxation Accounting Problems
การจัดการฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Database Management
การจัดการการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communications Management
4) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
การจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน
3(3-0-6)
Energy Conservation Management
การจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Energy Management
การเลือกใช้และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
Efficient Energy Selection and Management
การออกแบบและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์และการนาไปใช้
3(3-0-6)
Design and Development of Solar Cell and Applications
ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Administration and Management Strategies
นิเวศพัฒนาและการควบคุมกระบวนการ
3(3-0-6)
Eco Development and Processing Control
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ง. วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
EN4114101
วิทยานิพนธ์
Thesis
EN4114202
วิทยานิพนธ์
Thesis
EN4115201
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3.4 แสดงแผนการศึกษา
(1) แผนการเรียน แผน ก แบบ ก1
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
EN4114101 วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
EN4114101 วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
EN4114101 วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
EN4114101 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
36
12
6

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

9
9

-

-

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

9
9

-

-

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

9
9

-

-

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

9
9

-

-

ศึกษาด้วย
ตัวเอง
ศึกษาด้วย
ตัวเอง
ศึกษาด้วย
ตัวเอง
ศึกษาด้วย
ตัวเอง
-
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(2) แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต

ทฤษฎี

EN4112101

การวิเคราะห์
3
3
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
เพื่อความยั่งยืน
EN4112102 การออกแบบ
3
3
การทดลองในงาน
วิศวกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน
ENXXXXXXX วิชาเลือก (1)
3
3
ENXXXXXXX วิชาเลือก (2)
3
3
รวม
12
12
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 12
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
EN4112103

การบริหารโซ่อุปทาน
เพื่อความยั่งยืน
EN4112104 การจัดการเทคโนโลยี
และธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืน
ENXXXXXXX วิชาเลือก (3)
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ENXXXXXXX วิชาเลือก (4)
EN4114202 วิทยานิพนธ์
รวม

ปฏิบัติ
0

ศึกษาด้วย
ตัวเอง
6

0

6

0
0
0

6
6
24

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตัวเอง
6

3

3

0

6

3
3
9
9
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 9

0
0

6
18

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตัวเอง
6
24

หน่วยกิต

ทฤษฎี

3
3
6
9
9
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 9

0
0
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
EN4114202 วิทยานิพนธ์
รวม
(3) แผนการเรียน แผน ข
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

6
6
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 0
หน่วยกิต

EN4112101

การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์
3
วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
EN4112102 การออกแบบการทดลองใน
3
งานวิศวกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน
ENXXXXXXX วิชาเลือก (1)
3
ENXXXXXXX วิชาเลือก (2)
3
รวม
12
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 12
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

EN4112103

การบริหารโซ่อุปทานเพื่อ
3
ความยั่งยืน
EN4112104 การจัดการเทคโนโลยีและ
3
ธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืน
ENXXXXXXX วิชาเลือก (3)
3
รวม
9
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 9
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ENXXXXXXX วิชาเลือก (4)
ENXXXXXXX วิชาเลือก (5)
ENXXXXXXX วิชาเลือก (6)
รวม

ปฏิบัติ

หน่วยกิต
3
3
3
9
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 9

ศึกษาด้วย
ตัวเอง
-

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

ศึกษาด้วย
ตัวเอง
6

3

0

6

3
3
12

0
0
0

6
6
24

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

ศึกษาด้วย
ตัวเอง
6

3

0

6

3
9

0
0

6
18

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
9

0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตัวเอง
6
6
6
18

20
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
EN4115201 การค้นคว้าอิสระ
รวม
3.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. วิชาพื้นฐาน

หน่วยกิต
6
6
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 0

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

-

-

ศึกษาด้วย
ตัวเอง
-

12 หน่วยกิต

EN4111101

วิศวกรรมการวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control Engineering
การวางแผนและควบคุ ม การผลิ ต เทคนิ ค การพยากรณ์ อุ ป สงค์ การจั ด การ
วางแผนการผลิตรวม การกาหนดการผลิตหลัก การควบคุมของคงคลัง การจัดลาดับงาน การจัดทา
กาหนดการผลิต การจัดสมดุลสายการผลิต
Production planning and control; demand forecasting techniques; total
production planning; master production schedule; inventory control; task sequencing;
production schedule preparation; production line balancing
EN4111102

สถิติและการควบคุมคุณภาพในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics and Quality Control
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานทั้ง
แบบใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพในงานวิศวกรรม แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์
ความสามารถของกระบวนการผลิต กาสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม
Probability; random variables; parameter estimation; parametric and
non-parametric hypothesis testing; variance analysis; regression and correlation;
fundamental of industrial quality control; control charts; process capability analysis;
acceptance sampling plan; engineering reliability
EN4111103

วิศวกรรมปฏิบัติการและการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing and Operation Engineering
ความรู้เบื้องต้นของระบบการผลิต การออกแบบการดาเนินงานของระบบการผลิต
การเลือกสถานที่ตั้ง การศึกษางาน เทคนิคการจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ระบบการผลิตแบบ
โตโยต้า เทคนิคด้านการจัดการอื่นๆ ที่ทันสมัย
Fundamental of production system; operation systems designing;
location selection; work study; modern management techniques; Toyota production
system; other modern management techniques
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EN4111104

สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Environment
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้ อม
อุตสาหกรรม ข้อร้องเรียนและปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ และ
เอกชน การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนเบื้องต้น อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
Industrial environmental problems; principles of environmental
management; industrial environmental policy; environmental complaints and
problem; public and private environmental management; introduction to sustainable
environmental management; international convention on environment
ข. หมวดวิชาบังคับ

12 หน่วยกิต

EN4112101

การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Engineering Economic Analysis
เศรษฐศาสตร์ในงานวิศวกรรม มูลค่าของเงินตามเวลา อัตราผลตอบแทน ค่าเสื่อม
ราคา การทดแทนของทรั พย์สิน การวิเคราะห์เงินเฟ้อ และการวิเคราะห์ภ ายใต้ความไม่แน่ น อน
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์งบทางการเงิน เศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Economics in engineering work; time value of money; rate of return;
depreciation; replacement analysis; inflation analysis; analysis under uncertainty;
personal financial planning; analysis of financial statement; energy and environmental
economics
EN4112102

การออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Engineering Design of Experiment
การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ ย การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความแปรปรวน
การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุ การทดลองแบบแฟคทอเรียล วิธีการของทากูชิ การแปลความหมายทางสถิติ กรณีศึกษาของ
การใช้สถิติในงานวิจัย การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Analysis of mean (ANOM); analysis of variance (ANOVA); analysis of error;
linear regression analysis; multiple-linear regression analysis; factorial experiment;
Taguchi design; statistical interpretation; case study of statistical used for research;
applications of statistical software packages
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EN4112103

การบริหารโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Supply Chain Management
การจัดการโซ่อุปทานแบบเดินหน้าและย้อนกลับ การดาเนินงานสารสนเทศและ
ความรู้ การจั ดการความสั มพัน ธ์ของลู กค้า การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ ระบบการผลิ ตแบบ
ทันเวลาพอดี การจัดการคุณภาพ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการผลิตอีกครั้ง
Forwards and backwards supply chain management; information and
knowledge operations; customer relationship management (CRM); business process
improvement; Just-In-time (JIT) manufacturing; quality management; logistics
management; remanufacturing management
EN4112104

การจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Technology and Business Management
ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนทัศน์ กระบวนการจัดการเทคโนโลยี การวางแผน
เทคโนโลยี การจัดหาเทคโนโลยีจากภายในและภายนอก การประเมินเทคโนโลยี การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา การวิเคราะห์การเงินเพื่อการจัดการเทคโนโลยี กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนา
รูปแบบการดาเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Creativity and paradigm; technology management process; technology
planning; internal and external technology sourcing; technology assessment;
management of intellectual property; financial analysis for technology management;
strategic planning process ; sustainable business model development
ค. หมวดวิชาเลือก
1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต
EN4113101

72 หน่วยกิต

การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Manufacturing and Operation Management
แนวคิดของการผลิตและการปฏิบัติการ การพยากรณ์ความต้องการ การกาหนด
สถานที่ตั้งโรงงาน การวางแผนกาลังการผลิต การวางผังโรงงาน การศึกษาการทางาน การจัดสมดุล
สายการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การวางแผนความต้องการวัสดุการผลิต การปรับปรุง
คุณภาพ การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการโครงการ กลยุทธ์การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ
Concepts of productions and operations; demand forecasting;
determination of plant location; production capacity planning; plant layout design;
operation study; production line balancing; production planning and control; material
requirement planning; quality improvement; inventory control; project management;
production management strategies and operations

23
EN4113102

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
Product Design and Development
หลั ก การออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ น วั ต กรรมใน
การแข่งขัน ความสาคัญและบทบาทของผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางแผนและการกาหนดคุณลักษณะของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ฏ จั ก รและการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แนวคิ ด การทดสอบเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและการควบคุมต้นทุน การบริหารโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
Principle of product design and development; innovation study and
analysis for competition; importance and role of new product; product planning and
specifications; product life cycle and continuous development; new product testing
concepts; engineering product design; architecture and cost control; new product
development project management
EN4113103

การออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Design
เทคนิคและการออกแบบกระบวนการวิศวกรรมขั้นสูง การออกแบบชิ้นส่วนและ
การออกแบบระบบ การเลือกวัสดุ การเลือกเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อการผลิต เทคโนโลยีในการขึ้นรูป
วัสดุ การจาลองเชิงวิศวกรรม การออกแบบในรายละเอียด การสื่อสารงานออกแบบ การออกแบบเพื่อ
นากลับมาใช้ใหม่ การจัดการความรู้ด้านการออกแบบ
Advanced techniques and design of engineering processes; component
and system designs; material selection; production machineries selection; material
forming technologies; engineering simulations; detail designing; communications of
design works; designing for recycling, design knowledge management
EN4113104

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Design for Environment
หลักการออกแบบตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการในการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจตามมาตรฐาน ISO/TR 14062 เครื่องมือในการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
การออกแบบเพื่อการประกอบ การออกแบบเพื่อนากลับมาใช้ซ้าและนากลับมาใช้ใหม่ การวิเคราะห์
ต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ เทคนิคการประเมินผลการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
Principle of product life cycle design; design and development
procedures of eco-products complying with ISO/TR1 4 0 6 2 ; design tools for
environment; design for assembly design for reuse and recycle; product life cycle cost
analysis; eco design evaluation techniques
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EN4113205

การประกันคุณภาพเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Quality Assurance
ความหมายของคุณภาพ ประวัติความเป็นมาของแนวคิดและระบบประกันคุณ ภาพ
ระบบคุณภาพนานาชาติที่สาคัญ ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน สมอ. ระบบการจัดการองค์กรนาไปสู่
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลกระทบของความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์
Meanings of quality; background of quality assurance system concepts;
important international quality system; TIS quality standard system; organizational
management for product design and development; impacts of product competencies
EN4113206

ระบบการผลิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Manufacturing Systems
ระบบการผลิตสมัยใหม่ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบการผลิตแบบประหยัด
ระบบการผลิตตามสั่ง ระบบการผลิตควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ องค์กรเสมือน ระบบการผลิตที่ปรับตัว
ได้รวดเร็ว องค์กรแห่งการเรียนรู้ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการผลิตสมัยใหม่
Modern production systems; flexible production system; economical
production system; made-to-order production system; computerized production
system; virtual organization; fast-adaptive production system; knowledge driven
organization; applications of information technology for modern production systems
2. กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
EN4113107

การจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Organization Management
ทฤษฎีและโครงสร้างขององค์กรอย่างมีแบบแผน หน้าที่ของการบริหาร การจัดการ
และการแก้ปั ญหาในโรงงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ ปัญหาและการตัดสิ นใจ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
Traditional theories and structures of organizations; functions of
management; management and problem solving in industrial factories; problem
analysis and decision making; moralities and ethics promotion; ethics in sustainable
industrial management
EN4113108

นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Innovation and Entrepreneurship
ธรรมชาติ แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ นวั ต กรรม รู ป แบบและที่ ม าของนวั ต กรรม
กระบวนการในการสร้างนวัตกรรม การนานวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กระบวนการใน
การสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม หลักการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
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Nature and concepts of innovation; innovations forms and background;
Innovation creation process; commercialization of innovations; business founding
processes using innovations; entrepreneurship principle
EN4113109

การจัดการโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Logistics Management
การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการกิจกรรมโดยรวม การจัดการแหล่งวัตถุดิบไปจนถึง
ลู ก ค้ า การด าเนิ น งานและสารสนเทศ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด ของระบบโลจิ ส ติ ก ส์ การจั ด การ
ความสั ม พั น ธ์ ข องลู ก ค้ า การจั ด การคลั ง สิ น ค้ า ต้ น ทุ น ของการกระจายสิ น ค้ า และการขนส่ ง
การจัดการโลจิสติกส์แบบย้อนกลับ
Logistics management; overall activities management; management
from source of raw material to customers; operations and information; best practices
of logistics system; customer relationship management; warehouse management; cost
of distributions and transportations; reverse logistics
EN4113110

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information Systems
หลั กการสื่ อสารข้ อ มูล ในองค์ กร การบริห ารแหล่ ง ข้ อ มูล การจัดการข้ อ มู ล เพื่ อ
ตัดสินใจขององค์กร การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล การออกแบบระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบ
สารสนเทศ การแก้ ไ ขและปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ารสนเทศในการจั ด การ
ปฏิบัติการขององค์กร
Principle of internal information communication; management of
information sources; information management for organizational decision-making;
analysis and management of data; management information system design;
information system control; collecting and improving information system; application
of information system in organization operations management
EN4113111

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Computer Applications in Industrial Simulation
การประเมินโครงการด้วยการจาลองทางคอมพิวเตอร์ กระบวนการจาลองปัญหา
การใช้เลขสุ่ ม การวิเคราะห์ การตัดสิ นใจ การสร้างแบบจาลอง การทดสอบแบบจาลอง การนา
แบบจาลองไปใช้แก้ปัญหาอุตสาหกรรม
Project assessment using computer simulation; problems simulation
processes, use of random numbers; analysis of decision-making; simulation modelling;
simulation model testing; used of simulation in industrial problem
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EN4113112

การตัดสินใจการลงทุนและการประเมินศักยภาพของธุรกิจ
3(3-0-6)
Capital Decision and Evaluation of the Firm
ทฤษฏีการขัดแย้งด้านเงินทุน การวิเคราะห์และตัดสินใจการลงทุน ทฤษฎีเงินทุน
สมั ย ใหม่ ความเหมาะสมของการลงทุ น การตั ด สิ น ใจสภาวะของความแน่ น อนและไม่ แ น่ น อน
การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน
Theories of capital conflicts; decision making for investment; modern
financial theories; optimization of investment; decision-making under certainty and
uncertainty; capital structure analysis
EN4113213

หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Selected Topics in Sustainable Engineering Management
(คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้กาหนดและเห็นชอบ) หัวข้อพิเศษ โดยศึกษา
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ หม่ แ ละมี ผ ลกระทบผลต่ อ ความยั่ ง ยื น ในงานอุ ต สาหกรรม
หรือการจัดการทางด้านวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนในงานหรือหน่วยงานต่างๆ เป็นกรณีศึกษา
(Program administrative committee specifies and approves) Special
topics in technology development and its impacts to sustainability in industrial works,
or engineering management for sustainability in works or organization as a case study
EN4113214

การวิจัยดาเนินงานเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Operation Research
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบดี เ ทอมิ นิ ส ติ ก การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง เส้ น
การแก้ปัญหาด้วยวิธีซิมเพล็ก การวิเคราะห์ความไว ความเป็นคู่ ปัญหาการขนส่ง ความรู้เบื้องต้นของ
การกาหนดจานวนเต็ม การเขียนโปรแกรมเครือข่าย การใช้งานรูปแบบสินค้าคงคลัง ทฤษฎีแถวคอย
ทฤษฎีเกมและการจาลองสถานการณ์เบื้องต้น หลักการของการหาค่าดีที่สุด
Introduction to deterministic models; linear programming; problem
solving using simplex method; sensitivity analysis; duality; transportation problems;
introduction to integer programming; network programming; applications to inventory
control models; queueing theory; introduction to game theory and simulation;
optimization principle
3. กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
EN4113115

การวิเคราะห์ต้นทุน
3(3-0-6)
Cost Analysis
การจ าแนกต้ น ทุ น และพฤติ ก รรมต้ น ทุ น แนวคิ ด ต้ น ทุ น การประมาณต้ น ทุ น
การควบคุมต้นทุน และการวิเคราะห์ผลต่าง การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผน และการตัดสินใจ

27
ของฝ่ายจัดการ การประยุกต์เทคนิค การวิเคราะห์เชิงปริมาณกับการวิเคราะห์ต้นทุน การกาหนด
ราคาโอน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลกระทบของความไม่แน่นอนต่อการวิเคราะห์ต้นทุน
Cost classification and behavior; cost concepts; cost estimation; cost
control and analysis of differences; cost analysis for planning and managerial decisionmaking; application of techniques; quantitative analysis and cost analysis;
determination of transferred prices; evaluation of operational performances; impacts
of uncertainty to cost analysis
EN4113116

ปัญหาการบัญชีภาษีอากรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Taxation Accounting Problems
ปั ญ หาภาษี อ ากรของกิ จ การธุร กิ จ ภาษี ร ายได้ แ ละภาษี อื่ น ๆ การวางแผนภาษี
ความแตกต่ า งระหว่ า งหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปและกฎหมายภาษี อ ากร ประมวลรั ษ ฎากร
คาพิพากษา คาวินิจฉัย และคาตอบข้อหารือของกรมสรรพากร
Taxation problems of business firms; corporate income tax and other
taxes; tax planning; differences between general accounting principle practices and
taxation law; fiscal codes; judgment of supreme court; decision; answers to tax Inquiries
of revenue department
EN4113117

การจัดการฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Database Management
วิ วั ฒ นาการของระบบการจั ดการฐานข้ อ มู ล แนวคิ ด ของการจั ด การฐานข้ อมูล
การออกแบบฐานข้ อ มูล การสร้ างระบบการเรีย กใช้ การปรับฐานข้ อ มูล ทางบั ญชี บทบาทของ
ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชี ฐานข้อมูลแบบกระจาย การสนับสนุนการนาฐานข้อมูล
ไปใช้ในด้านเทคนิค
Evolutions of database management systems; concepts of database
management; database design; using system building; adjustment of accounting data;
roles of database in accounting information systems; distributed database; supporting
of database technical uses
EN4113218

การจัดการการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communications Management
องค์ประกอบและขั้นตอนของการวางแผนการสื่อสารการตลาด การพิจารณาและหา
โอกาสเพื่ อ การสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกลุ่ ม ผู้ รั บ เป้ า หมาย
การกาหนดงบประมาณ การเลือกการผสมผสานด้านการสื่อสาร การควบคุมและการประเมินผล
การสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เครื่องมือส่งเสริมการตลาด นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการตลาด
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Compositions and processes of marketing communication planning;
determining and opportunities seeking for efficient communication; determination of
objectives and target audiences; setting of budget; selecting of communication
blending; control and evaluation of marketing communication; integrated marketing
communication; marketing promotion tools; marketing innovation and technologies
4. กลุม่ วิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
EN4113219

การจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน
3(3-0-6)
Energy Conservation Management
หลักการด้านระบบการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม การอนุรักษ์พลังงาน
สาหรับเครื่องจักร การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง
การอนุรักษ์พลังงานในระบบสนับสนุ นการผลิตอื่นๆ เทคโนโลยีพลังงาน ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพใน
การอนุรักษ์พลังงาน
Principles of industrial energy management; energy conservation
methods for machineries; energy conservation methods for air conditioning system;
energy conservation methods for lighting system; energy conservation methods for
other manufacturing support system; energy technologies; energy conservation
efficiency index
EN4113220

การจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Energy Management
อัตราการบริโภคพลังงานของพลังงานไฟฟ้าและความร้อนของเครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรม การประเมิน อุป กรณ์ที่มีนัยส าคัญในการบริโ ภคพลั งงาน การอนุรักษ์พลั งงานของ
เครื่องจักร กฎหมายมาตรฐานการจัดการพลังงาน การจัดโครงสร้ างองค์กรและนโยบายพลังงาน
การวิเคราะห์ลงทุนด้านเทคโนโลยีด้านพลั งงาน ระบบการสนั บสนุนให้เกิดการเปลี่ยนพฤติ กรรม
การประเมินการใช้พลังงานขององค์กร
Energy consumption rate in terms of both electricity and heat of
machineries in factories; evaluation of energy-significant equipment; energy
conservation of machineries; energy management laws and standards; organization
structure organizing and energy policy; analysis of energy technology investment;
behavior change supporting system; evaluation of energy used by organization
EN4113221

การเลือกใช้และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
Efficient Energy Selection and Management
โปรแกรมการส่งเสริมและการจัดการพลังงาน การสารวจและการตรวจสอบ เทคนิค
การวัดและการวิเ คราะห์ ไดอะแกรมของเซนกี สมดุล พลั ง งาน ศักยภาพในการอนุรั กษ์ พลั ง งาน
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การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิต เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานใน
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ภาระด้านการใช้พลังงานในโรงงานผลิต
Promotion programs of energy management; surveying and verification;
measurement techniques and diagram analysis of Cenkee; energy balance; potential
of energy conservations; energy economic evaluations; energy management in
manufacturing processes; industrial energy conservation technologies; industrial energy
load analysis
EN4113222

การออกแบบและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์และการนาไปใช้
3(3-0-6)
Design and Development of Solar Cell and Applications
พื้นฐานของทฤษฎีสารกึ่งตัวนาและรอยต่อพีเอ็นเซลล์แสงอาทิตย์ องค์ประกอบและ
ลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ สมการคานวณด้านพลังงานแสงอาทิตย์ สมการของฮอตเทล-วิลเลอร์
การออกแบบวัสดุและเทคโนโลยี การวัดและวิเคราะห์รังสีอาทิตย์ การส่งผ่านและการดูดกลืนของสื่อ
ผิววัสดุที่เหมาะสมในการรับรังสี การรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นและแบบรวมแสง การประยุกต์ใช้เซลล์
แสงอาทิตย์
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; 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 and
concentration form; applications of solar cells
EN4113223

ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Administration and Management Strategies
แนวคิดและหลักการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธวิธีการจัดทา
แผนบริ ห ารและการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมในระดับองค์กร ชุมชน และประเทศ การวางแผนการใช้
ทรัพยากรแบบยั่งยืน ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การกาจัดและบาบัดมลภาวะ การวิเคราะห์เพื่อ
การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมทางอุตสาหกรรม แนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน มาตรฐานและ
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตของอุ ตสาหกรรม การวิเคราะห์นโยบายและ
แผน การวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการและการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุล
และยั่งยืน การเป็นผู้นาด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
Principles of natural resources and environment management; planning
tactics of environmental management and administration for organization, community,
and country level; planning of sustainable resources utilization; problems; problem
analysis; elimination and treatments of pollution; analysis for restoration of industrial
polluted environment; directions of sustainable environmental management;
standards and directives for current environmental management; analysis policy and
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planning; environmental research and development; environmental management and
practices for balance and sustainability; leadership in environmental management
EN4113224

นิเวศพัฒนาและการควบคุมกระบวนการ
3(3-0-6)
Eco Development and Processing Control
ความสั ม พั น ธ์ ข องระบบนิ เ วศ การใช้ ป ระโยชน์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและมิติมนุษย์ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
ทรัพยากร ความเหมาะสมของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม หลักการพัฒนาแบบยั่งยืน
ผลกระทบของการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อระบบนิเวศ
Relationship of ecological systems; utilization of natural resources and
environment of human being; economic environment and human perspective;
selection of suitable technology for resources; optimal development of economics
and ecology; principles of sustainable development; impacts of technology
advancement on ecological systems
ง. วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
EN4114101

วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
นักศึกษาที่เลือก แผน ก แบบ ก1 ต้องจัดทาวิทยานิพนธ์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง ของ
การศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร โดยศึ ก ษาหั ว ข้ อ วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ศ วกรรมการจั ด การอุ ต สาหกรรมเพื่ อ
ความยั่งยืน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นการประยุกต์วิชาการ มีการศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่
ผ่านมาเพื่อทาวิทยานิ พนธ์ นักศึกษาจะต้องศึกษา ค้นหา และวิจัย เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสอบป้องกัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
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, and 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
EN4114202

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
นักศึกษาที่เลือก แผน ก แบบ ก2 ต้องจัดทาวิทยานิพนธ์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง ของ
การศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร โดยศึ ก ษาหั ว ข้ อ วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ศ วกรรมการจั ด การอุ ต สาหกรรมเพื่ อ
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ความยั่งยืน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นการประยุกต์วิชาการ มีการศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่
ผ่านมาเพื่อทาวิทยานิ พนธ์ นักศึกษาจะต้องศึกษา ค้นหา และวิจัย เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสอบป้องกัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
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, and 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
EN4115201

การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองจากต ารา วารสารวิ ช าการ บทความทางวิ ช าการ
การศึกษากรณีศึกษา และกาหนดหัวข้อปัญหา ดาเนินการโดยการประยุกต์วิชาการที่เกี่ยวข้อง และ
จัดทารายงานตามแบบที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
The independent study is self-studying from text, academic journals,
academic papers, case studies, and address the topic problems by apply the related
academic knowledge and make of paper works according to the format requirements
of Program Administrative Committee. However, under approval of advisors and
program administrative committee
3.6 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิอาจารย์
3.6.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ- นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

1

นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
3 1006 02694 35 7

อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชา
(สาขาวิชาเอก)

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา/ พ.ศ.

Ph.D.
University of
(Engineering
Missouri-Rolla,
Management)
USA., 2542
M.Sc.
University of
(Engineering
Missouri-Rolla,
Management)
USA., 2539
วศ.บ.
จุฬาลงกรณ์
(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัย, 2537

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2559 2560 2561 2562
6
6
6
6
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ลาดับ
2

ชื่อ- นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิสาขาวิชา
(สาขาวิชาเอก)

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา/ พ.ศ.

นายปริญญ์ บุญกนิษฐ
3 5406 00172 86 4

อาจารย์

ปร.ด.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2552
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2545
มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต, 2541
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์,2551
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2543
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2538
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2554
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2544
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2546
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2535
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2541

วศ.ม.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

3

4

นายสุรเชษฐ เดชฟุ้ง
3 1206 00640 88 8

นายสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
3 1206 00571 95 9

อาจารย์

อาจารย์

อส.บ.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ด.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปร.ด.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

ค.อ.ม.
(เทคโนโลยีเครื่องกล)
วศ.บ.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.บ.
(วิศวกรรมเครื่องกล)
5

นายสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
3 4410 00076 23 8

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วศ.ม.
(วิศวกรรมการผลิต)

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2559 2560 2561 2562
6
6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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ลาดับ

ชื่อ- นามสกุล

6

นายวิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
3 6010 00139 26 2

7

นายคมพันธ์ ชมสมุทร
3 7304 00073 09 7

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิสาขาวิชา
(สาขาวิชาเอก)

วศ.บ.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.บ.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
ผู้ช่วย
วศ.ด.
ศาสตราจารย์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.
(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.
(วิศวกรรมเครื่องกล)
อาจารย์
ปร.ด.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

วศ.ม.
(วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหการ)
วศ.บ.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.บ.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา/ พ.ศ.
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2546
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2531
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2554
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2543
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2539
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2554
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2544
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2546
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2537

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2559 2560 2561 2562

6

6

6

6

6

6

6

6

3.6.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ- นามสกุล

1

นายอรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ
3 1007 01214 09 4

ตาแหน่ง
วิชาการ
-

คุณวุฒิสาขาวิชา
(สาขาวิชาเอก)

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา/ พ.ศ.

ปร.ด.
มหาวิทยาลัย
(เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี
และการสื่อสารเพื่อ
พระจอมเกล้า
การศึกษา)
พระนครเหนือ, 2557
บธ.ม.
จุฬาลงกรณ์
(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัย, 2531
วศ.บ.
จุฬาลงกรณ์
(วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัย, 2523

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2559 2560 2561 2562
6
6
6
6
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ลาดับ

ชื่อ- นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

2

นายศักดิ์ชาย รักการ
3 2007 00146 46 9

อาจารย์

3

นายสุรสั ตั้งไพฑูรย์
3 5099 00518 33 1

-

คุณวุฒิสาขาวิชา
(สาขาวิชาเอก)

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา/ พ.ศ.

Ph.D.
Case Western
(System and
Reserve University,
Control
USA, 2551
Engineering)
วศ.ม.
มหาวิทยาลัย
(วิศวกรรมอุตสาหการ) เกษตรศาสตร์, 2546
วศ.บ.
มหาวิทยาลัย
(วิศวกรรมอุตสาหการ) เกษมบัณฑิต, 2539
รป.ด
มหาวิทยาลัย
(รัฐประศาสนศาสตร์)
รามคาแหง, 2556
บธ.ม.
มหาวิทยาลัย
(บริหารธุรกิจ)
รามคาแหง, 2549
รป.ม.
มหาวิทยาลัย
(รัฐประศาสนศาสตร์)
รามคาแหง, 2549
รป.บ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
(รัฐประศาสนศาสตร์) ธรรมาธิราช, 2553
บธ.บ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
(บริหารธุรกิจ)
ธรรมาธิราช, 2534
วศ.บ.
มหาวิทยาลัย
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
ขอนแก่น, 2533

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2559 2560 2561 2562
6
6
6
6

6

6

6

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
มีการทาความร่วมมือและร่วมงานกับหน่วยงานและบริษัทในภาคอุตสาหกรรม โดยนาโจทย์
ปัญหาของหน่วยงาน สถาบัน และบริษัทในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มาใช้ในการทาวิจัย ดังนี้
1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โซน C ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
2) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
336 ถนนสุขุมวิท ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
3) บริษัท อาซาฮี-ไทยอัลลอย จากัด
9/23 ซอยจัดสรรการคลัง ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

6

35
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานวิจัย
นักศึกษาสามารถเลือกเรียน แผน ก แบบ ก1 ทาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต แผน ก แบบ ก2
ทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หรือ แผน ข ค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ข้อกาหนดสาคัญในหลักสูตร เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะทางปัญญาและความสามารถ
อื่นๆ สาหรับนักศึกษาเลือก แผน ก แบบ ก2 จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ในหลักสูตร โดยศึก ษาหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นการประยุกต์วิชาการ มีการศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมาอย่างเป็น
ระบบ นักศึกษาจะต้องศึกษา ค้นหาและวิจัย เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้
กับงานจริงได้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ส่วนผู้ที่เลือกแผน ข การค้นคว้าอิสระจะต้องมีการสอบประมวลความรู้ สอบข้อเขียนหรือปากเปล่า
เป็นต้น
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถวิ เ คราะห์ ร ะบบการจั ด การกระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
การออกแบบ การเลือกเทคโนโลยี การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและ
ส่งเสริมความยั่งยืนได้
5.3 ช่วงเวลา
(1) การทาวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2 ยกเว้นแผน ก
แบบ ก1
(2) การค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
(1) แผน ก แบบ ก1 ทาวิทยานิพนธ์ จานวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต
(2) แผน ก แบบ ก2 ทาวิทยานิพนธ์ จานวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต
(3) แผน ข ค้นคว้าอิสระ จานวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต
5.5. การเตรียมการ
โดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบในการวางแผนดาเนินงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับกาหนดการศึกษา ค้นคว้า
ตั้งแต่ต้นเป็นลาดับกระทั่งสอบขั้นสุดท้าย ภายใต้คุณวุฒิและความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธ์มีชั่วโมงของการปรึกษาแนะนา
มีระบบการติดตามผล ประเมินผล การรายงานผล อาทิ
(1) กาหนดให้มีการสัมมนาระหว่างภาคการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทาง
ปัญญาและการสื่อสารที่สูงขึ้น อาทิ การเสนอหัวข้อโครงการและผลงานวิจัย เป็นต้น
(2) การรายงานความก้าวหน้าประจาภาคการศึกษา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
สาหรับนักศึกษาทุกคน
5.6. กระบวนการประเมินผล
การประเมินผล ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาและประเมินผล โดยมีหน้าที่ ดังนี้
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(1) ดาเนินการสอบและประเมินผลการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
ภาคการศึกษา
(2) ดาเนินการสอบและประเมินผลการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1
ครั้งต่อภาคการศึกษา
(3) ดาเนินการสอบและประเมินผลการสอบขั้นสุดท้าย พิจารณาอนุมัติ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อภาคการศึกษา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านความรู้และการสื่อสาร - ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ในวิชาชีพ เพื่อฝึกทักษะ
การตีความหมาย การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ การสรุป การเขียน
เชิงวิชาการ การสื่อสารและเสนอผลงาน โดยสอดแทรกในรายวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดการศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ
- มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสังคม เทคนิคสื่ อสาร
และการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล รวมถึงการวางตัว
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นอิสระโดยสอดแทรก
เนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรและพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ ก่อนนักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
ด้ า นภาวะผู้ น าและความ - กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทาโครงการเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว
รับผิดชอบ ตลอดจนมีวินัย กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการนาเสนอรายงาน เพื่อฝึกทักษะ
ในตนเอง
ภาวะผู้นาทางวิชาชีพที่ดี
- มอบหมายงานให้หมุนเวียนการเป็นผู้นาในกิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึก
ทักษะภาวะผู้นาในความรับผิดชอบด้านวิชาชีพ กิจกรรมทางวิชาการ
ควบคู่กับด้านสังคมและวัฒนธรรม
- การสร้างวินัยในตนเอง การบริหารโครงการรายวิชา การตรงต่อ
เวลาความสม่าเสมอในการพัฒนาผลการทางาน เสนอผลงาน การมี
ส่วนร่วมโดยเสริมทักษะในการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น อย่าง
มีเหตุผล จากการสัมมนาระหว่างศึกษาในหลักสูตร
จริยธรรมและจรรยาบรรณ - มีการส่งเสริมให้เกิดความรู้ที่ลึกซึ้งถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อ
วิชาชีพ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
งานวิจัยทางเทคโนโลยีและการจัดการที่ยั่งยืน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาเห็ น คุ ณ ค่ า ในด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเพื่ อ ให้
สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้น
ความสามารถในการพัฒนางานวิจัยในวิชาชีพที่มีศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้นั้นเกี่ยวข้องโดยตรง
กับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสาเร็จในด้านต่างๆ ผู้พัฒนานวัตกรรมด้าน
การจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนจาเป็นมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบ
อาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมสามารถถ่ายทอด
ความมีคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาเห็ นความส าคัญควบคู่กับวิทยาการต่างๆ อย่างน้อย 7
ประการ ต่อไปนี้
(1) ตระหนักในคุณค่าของการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ทั้ ง ใน
วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและแก้ไขข้อ
ขัดแย้งอย่างเป็นธรรม
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็ นของผู้ อื่น รวมทั้งเคารพในคุ ณ ค่า
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นธรรมขององค์กรและสังคมต่างๆ
(6) สามารถวิเคราะห์ และสื่อสารถึงผลกระทบจากผลงานวิจัยและองค์
ความรู้ใหม่ในวิชาชีพต่อบุคคล องค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาลัย นักศึกษาต้อง
มีความรั บ ผิ ดชอบในการทาโครงการ การฝึ กให้ รับผิ ดชอบ การเป็นผู้ นาและการเป็นสมาชิ ก ที่ ดี
มีความซื่อสัตย์ ปลูกฝังคุณธรรม ในการพัฒนางานวิจัย การสอบ เห็นความสาคัญด้านความปลอดภัย
ทั้งตนเอง และสั งคม เป็ น ต้น นอกจากนี้ผู้ ส อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การส่งเสริมและเชิดชู
นักศึกษาที่ทาความดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นผู้เสียสละ
นอกจากนั้น หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
กาหนดให้ผู้สอนต้องจัดให้มีการสอนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับเนื้อหารายวิชาทุกวิชา
ในหลักสูตรเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนางานวิจัยก่อนจบการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับ วัสดุ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในวิชาบังคับ อาทิ วิชาการจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้กาหนดเนื้อหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ผู้เรียน ซึ่งจะเป็นข้อสอบในวิชา มีการกาหนดคะแนน
ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบวิทยานิพนธ์ก่อนจบการศึกษา
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมิ น จากการรั ก ษาเวลาของนั ก ศึ ก ษา ในการท างาน การเข้ า
ชั้นเรียน การส่งงานที่มอบหมายตามกาหนดระยะเวลาและการร่วมกิจกรรมต่างๆ
- ประเมินจากการมีวินั ยและความสามารถในการพัฒนาโครงการ หรือ
งานวิจัยของนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ
- ปริมาณงานที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปริมาณการทุจริต ใน
กิจกรรมต่างๆ
- ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
2.2. ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ วิ ศ วกรรมการจั ด การอุ ต สาหกรรมเพื่ อ
ความยั่งยืน มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องตระหนัก
เพือ่ นาไปประกอบอาชีพช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สาคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางวิศวกรรม
การจั ดการอุตสาหกรรมเพื่ อความยั่ งยืน รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะวิช าชีพ และสามารถใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบการผลิต
องค์ประกอบต่างๆ ของระบบต่างๆ ในองค์กรด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
ให้เกิดผลตรงตามข้อกาหนดของหลักสูตร
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน รวมทั้งการนาไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ
(5) เข้ า ใจและพั ฒ นาความรู้ ความช านาญทางวิ ศ วกรรมการจั ด การ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืนมีความเข้าใจเชิงลึกในการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการวิศวกรรมมีวิสัยทัศน์ และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ระบบการจัดการที่
ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการจั ด การ
อุ ต สาหกรรมเพื่ อ ความยั่ ง ยื น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ พลั ง งาน สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ
ความปลอดภัยในสังคม กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย การแก้ปัญหา
กรณีศึกษา การค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ การรายงานผลและเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ โดยเน้นหลักการทางทฤษฏี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อม
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จริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมการจัดการองค์กร ทางเทคโนโลยี การพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควร
จัดให้มีการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาจากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการทาวิจัยในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวิจัยของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากการทาวิจัยหรือการค้นคว้าอิสระ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การคิดอย่างมีระบบ โดยการเชื่อมโยงที่กว้างขึ้น ในขณะที่ส ามารถ
เข้าใจในประเด็นได้ลึกซึ้ง
(2) สามารถสั ง เคราะห์ แ ละใช้ ผ ลงานวิ จั ย เพื่ อ เพื่ อ พั ฒ นาแนวคิ ด ใหม่
อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ และสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หา
อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การวางแผน ควบคุมโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัย
(4) สามารถรายงานผล การขยายผลขององค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติ
ในวิชาชีพที่มีอยู่เดิม ด้วยเทคนิคศึกษา ค้นคว้า และการวิจัย ในการจัดการบริบทใหม่ ด้านการจัดการ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน
(2) การรายงานผลการวิ จั ย หรื อ ค้ น คว้ า อิ ส ระโดยการสั ม มนา หรื อ
การประชุมวิชาการ
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง ผ่านการวิจัยและทาวิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน การปฏิบัติและการวิจัยของนักศึกษา
เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงาน ในการสัมมนาประจาภาคเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
หรือสอบวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
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(1) สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศกั บ กลุ่ ม คน
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อ านวยความสะดวก และสร้ า งเสริ ม
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ม าชี้ น า เสริ ม สร้ า งสั ง คมในประเด็ น ที่
เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(6) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั้ ง ของตนเองและวิ ช าชี พ
อย่างต่อเนื่อง คุณสมบัติต่างๆ นี้สามารถวัดระหว่างการทาวิจัย การรายงาน เป็นต้น
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใ ช้ใ นการพั ฒนาการเรี ยนรู้ ด้า นทั กษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้ ก ารสอนที่ ก ารก าหนดโครงการประจ าวิ ช าให้ มี ก ารท างานเป็ น กลุ่ ม
การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามหน่วยงาน หรือต้องค้นคว้า ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
ส่งเสริมวิชาชีพ การสร้างความร่วมมือกับบุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) มีความคิดริเริ่มแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือมีความยุ่งยากระดับสูง
ทางวิชาชีพกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) วางแผนการทางานเพื่อการปรับปรุงตนเองให้มีความสามารถสูงขึ้นทาง
วิชาชีพ
(3) สามารถตัดสินใจและประเมินตนเองได้ กับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างเหมาะสม
(4) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มี ทั ก ษะในความเป็ น ผู้ น าอย่ า งเหมาะสมเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การทางานของกลุ่ม
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกทักษะการเป็นผู้นา การนาเสนอ
รายงานกลุ่มหรือเดี่ยวในชั้นเรียน การสัมมนาประจาภาคเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมการทาวิจัย
ผลการวิจัย และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(1) มีทักษะในการคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ใน
การศึกษาค้น คว้าทางวิช าชีพ ใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
(2) ใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาทาง
วิชาการและวิชาชีพ สามารถใช้สารสนเทศเพื่อค้นคว้าปั ญหา สรุปปัญหา แนะนาประเด็นต่างๆ ทาง
วิชาชีพ เสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการเขี ย น
วิทยานิพนธ์ รายงานผลการทาโครงการ หรือการวิจัย พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้
อย่างเหมาะสม
(4) สามารถเสนอรายงานทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่าน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ เลือกใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมโดยให้ นั ก ศึ ก ษาท าโครงการรายวิ ช าต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้
วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์เสมือนจริง เสนอแนะการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้
เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ ในแบบทางานเป็นกลุ่มและ
เฉพาะราย
2.5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การประเมิ น ผลจากเทคนิ ค การน าเสนอตามหลั ก การของทฤษฏี
การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
(2) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ ายถึ ง ข้ อ จ ากั ด เห ตุ ผ ลใน
การเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปรายการทาโครงการ หรือกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอใน
ชั้นเรียนและการสัมมนาประจาภาคเรียน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลัก สู ตรสู่ร ายวิช า
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นถึงแต่ละรายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผล
การเรียนรู้บางเรื่อง โดยการแสดงเป็นเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) เป็นต้น
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าของการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง ทั้งในวิชาชีพและ
สังคม
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(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัด แย้ง
อย่างเป็นธรรม
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นธรรมขององค์กรและสังคมต่างๆ
(6) สามารถวิเคราะห์ และสื่อสารถึงผลกระทบจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่
ในวิชาชีพต่อบุคคล องค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
(2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางวิ ศ วกรรม
การจั ดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะวิช าชีพ และสามารถใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิ เ คราะห์ ออกแบบ ปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ ประเมิ น ระบบการผลิ ต
องค์ประกอบต่างๆ ของระบบต่างๆ ในองค์กรด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
ให้เกิดผลตรงตามข้อกาหนดของหลักสูตร
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒ นาการการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน รวมทั้งการนาไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ
(5) เข้าใจและพัฒนาความรู้ ความชานาญทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
(6) มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการจั ด การอุ ต สาหกรรมเพื่ อ
ความยั่งยืนมีความเข้าใจเชิงลึกในการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการวิศวกรรมมีวิสัยทัศน์ และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มี ป ระสบการณ์ ใ นการพั ฒ นาและ/หรื อ การประยุ ก ต์ ร ะบบการจั ด การที่
ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืนการพัฒนาเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับพลังงาน สิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสังคมกับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
(1) การคิดอย่างมีระบบ โดยการเชื่อมโยงที่กว้างขึ้น ในขณะที่สามารถเข้า ใจใน
ประเด็นได้ลึกซึ้ง
(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย เพื่อเพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม วิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุปประเด็นปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ภายใต้การวางแผน ควบคุมโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัย
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(4) สามารถรายงานผล การขยายผลขององค์ความรู้ห รือแนวทางการปฏิบัติใน
วิชาชีพที่มีอยู่เดิม ด้วยเทคนิคศึกษา ค้นคว้า และการวิจัย ในการจัดการบริบทใหม่ ด้านการจัด การ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวก และสร้างเสริมความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นา เสริมสร้างสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้ อมทั้งแสดงจุ ดยื น อย่ างพอเหมาะทั้ งของตนเองและของกลุ่ ม เพื่อส่ งเสริมความเข้ม แข็ ง ด้ า น
คุณธรรมและจริยธรรม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติต่างๆ นี้สามารถวัดระหว่างการทาวิจัย การรายงาน เป็นต้น
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาชีพ ใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน
(2) ใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาทางวิชาการ
และวิชาชีพ สามารถใช้สารสนเทศเพื่อค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา แนะนาประเด็นต่างๆ ทางวิชาชีพ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภ าพทั้งปากเปล่ าและการเขียนวิ ทยานิพนธ์
รายงานผลการทาโครงการ หรื อการวิจัย พร้อมทั้งเลื อ กใช้ รูป แบบของสื่ อ การนาเสนอได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
(4) สามารถเสนอรายงานทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ เลือกใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

วิชาพื้นฐาน
EN4111101 วิ ศ วกรรมการวางแผนและ
ควบคุมการผลิต
EN4111102 สถิติและการควบคุมคุณภาพ
ในงานวิศวกรรม
EN4111103 วิ ศ วกรรมปฏิ บั ติ ก ารและ
การผลิต
EN4111104 สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะ
ตัวเลข
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
การสื่อสาร
ปัญญา
บุคคลและความ
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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รายวิชา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะ
ตัวเลข
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
การสื่อสาร
ปัญญา
บุคคลและความ
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

วิชาบังคับ
EN4112101 การวิ เ คราะห์ เ ศรษฐศาสตร์ 
 
วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
EN4112102 การออกแบบการทดลองใน
  
งานวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
EN4112103 การบริ ห ารโซ่ อุ ป ทานเพื่ อ
  
ความยั่งยืน
EN4112104 การจั ด การเทคโนโลยี แ ละ
  
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
วิชาเลือก
EN4113101 การบริ ห ารการผลิ ต และ  

การปฏิบัติการแบบยั่งยืน
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รายวิชา

EN4113102 การออกแบบและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์
EN4113103 การออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง
EN4113104 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
EN4113205 การประกั น คุ ณ ภา พ เพื่ อ
ความยั่งยืน
EN4113206 ระบบการผลิตสมัยใหม่
EN4113107 การจั ดการองค์กรเพื่อความ
ยั่งยืน
EN4113108 น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ
EN4113109 การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ
ความยั่งยืน

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะ
ตัวเลข
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
การสื่อสาร
ปัญญา
บุคคลและความ
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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รายวิชา

EN4113110 ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ
การจัดการ
EN4113111 ก า ร ใ ช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น
การจาลองทางอุตสาหกรรม
EN4113112 ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ก า ร ล ง ทุ น
การประเมินศักยภาพของธุรกิจ
EN4113213 หั ว ข้ อ เ ฉ พ า ะ ท า ง ด้ า น
วิศวกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน
EN4113214 การวิ จั ย ด าเนิ น งานเพื่ อ
ความยั่งยืน
EN4113115 การวิเคราะห์ต้นทุน
EN4113116 ปั ญ หาการบั ญ ชี ภ าษี อ ากร
ขั้นสูง

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะ
ตัวเลข
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
การสื่อสาร
ปัญญา
บุคคลและความ
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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รายวิชา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะ
ตัวเลข
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
การสื่อสาร
ปัญญา
บุคคลและความ
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

EN4113117 การจัดการฐานข้อมูลเพื่องาน
     
บัญชี
EN4113218 ก า ร จั ด ก า ร ก า ร สื่ อ ส า ร  
   
การตลาดเชิงบูรณาการ
EN4113219 ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น อ นุ รั ก ษ์     

พลังงาน
EN4113220 การจั ด การพลั ง งา น เ พื่ อ     

ความยั่งยืน
EN4113221 ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ แ ล ะ ก า ร จั ด     

การพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
EN4113222 การออกแบบและพัฒนาเซลล์ 
    
แสงอาทิตย์และการนาไปใช้
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รายวิชา

EN4113223 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
EN4113224 นิเวศพัฒนาและการควบคุม
กระบวนการ
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
EN4114101 วิทยานิพนธ์
EN4114202 วิทยานิพนธ์
EN4115201 การค้นคว้าอิสระ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะ
ตัวเลข
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
การสื่อสาร
ปัญญา
บุคคลและความ
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใช้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละ
รายวิชา โดยทวนสอบจากคะแนนสอบ งานที่มอบหมาย อาจจะเป็นโครงการกลุ่มหรือเดี่ยว ซึ่งแต่ละ
รายวิชาอาจจะแตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน รวมถึงการค้นคว้า หรือการทา
วิจัยในวิชาชีพ
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าจากคะแนนสอบ การรายงาน และให้ นั ก ศึ ก ษา
ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสม
ของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินผลการวิ จัย การสอบวิทยานิพนธ์ หรือค้นคว้า
อิสระโดยคณะกรรมการสอบที่ผ่านการแต่งตั้งจากกรรมการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร
การทวนสอบวิทยานิพนธ์โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ แ ละรายงานผลทั้ ง ที่ เ ป็ น ทางการหรื อ ไม่ เ ป็ น ทางการโด ยการเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่ผ่านการควบคุมการดาเนินการตามแผนการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ข องนั ก ศึ ก ษา ควรเน้ น
ผลสัมฤทธิ์ การทาวิจัยในการประกอบอาชีพ ของบัณฑิต โดยทาวิจัยอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่
ได้รับเพื่อย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร
รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรกระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะ
ทาดาเนินการดังต่ออย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการมี ง านท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษา
ในด้านระยะเวลาในการหางานทา ประเมินความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม
เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ จบการศึ ก ษา และเข้ า ท างานในสถานประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในคาบระยะเวลาต่างๆ
(3) การประเมินตาแหน่ง ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและหรือความสามารถอื่นๆ
ของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยส่งแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์เมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจ ในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิต และเข้าศึกษา
เพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
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(5) ประเมินจากบัณฑิตที่ประกอบอาชีพ ในด้านของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้ประเมินหลักสูตร หรือ อาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรม อาทิ (ก) จานวนรายงานวิจัย บทความ
วิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ (ข) สิ่งประดิษฐ์ (ค) จานวนสิทธิบัตร (ง) จานวนรางวัลทางสังคม
และวิชาชีพ (จ) จานวนกิจจรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (ฉ) จานวนกิจกรรมอาสาสมัคร
ในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การวัดผล และการสาเร็จการศึกษา
(1) การวั ด ผล และการส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หมวดที่ 7 ข้อ 35-36
(ภาคผนวก ก)
(2) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละวิชาให้กาหนดเป็นระดับคะแนนต่างๆ ซึ่งมีค่า
ระดับคะแนนต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S
U
I
W
AU

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-

ผลการศึกษา
ดีเลิศ (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
ค่อนข้างพอใช้ (Poor)
อ่อน (Very Poor)
ตก (Fail)
สอบผ่าน / เป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory)
สอบไม่ผ่าน / ไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory)
การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
ขอถอนวิชาเรียนหลังกาหนด (Withdrawal)
เข้าร่วมฟังการบรรยาย

(3) การประเมิ น ผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ การสอบ
ภาษาต่างประเทศ การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(ก) การประเมิ น ผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ
การสอบภาษาต่างประเทศให้ผลการประเมินผลเป็นระดับคะแนนดังนี้
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ระดับคะแนน
S
U

ผลการศึกษา
สอบผ่าน / เป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory)
สอบไม่ผ่าน / ไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory)

(ข) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระให้ผลการประเมินเป็น
ระดับคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
P
F

ผลการศึกษา
ผ่าน (Pass)
ตก (Fail)

(4) การสาเร็จการศึกษา
(ก) แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ
ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
(ข) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า พร้อมทั้ งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนิ นการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่
มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิช าการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceeding)
(ค) แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและหรือปากเปล่า ขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ต้องสอบการค้นคว้าอิสระผ่าน/เป็นที่
พอใจ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิแสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
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3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2.3 ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นข้ อ 3.2.1 และ 3.2.2
ยื่ น ค าร้ อ งแสดงความจ านงขอส าเร็ จ การศึ ก ษาผ่ า นขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ตามก าหนดของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและเสนอต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัย กาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้
ปริญญาในภาคการศึกษานั้น
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้ความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่ อส่งเสริมการสอนและ
การวิจั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยผ่ านการท าวิจั ยสายตรงในสาขาวิช า และสั มพันธ์ กั บทางวิช าชี พ เพื่ อ
การจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนเป็นอันดับแรก สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการ และวิชาชีพ ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(3) ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ใช้วิจัยในแนววิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ดูงานทางวิช าการ และวิช าชีพในองค์ กรต่ างๆ การประชุมทางวิช าการทั้ง ในประเท ศและ/หรื อ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่ ว นร่ ว มในกิจกรรมบริการวิช าการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้ น อาจารย์ ทาผลงานทางวิช าการสายตรงในสาขาวิช าวิ ศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
(3) ส่ งเสริ มการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและ
พัฒนาการเรียนการสอน
(4) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาหนดการกากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลั ย มอบหมายให้ ส านักส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียน ทาหน้าที่กากับ ดู แ ล
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริหาร
หลักสูตรในระดับคณะ โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสู ตรทาหน้ าที่
บริ ห ารหลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล
การดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
โดยพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลายด้ า น ประกอบด้ ว ย สถาน
ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต
เป็นประจาทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้กับคณะได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับ ปรุง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลั กสู ตรให้ ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมใน
การเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน
และมีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ มีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ ใน
การดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการ
สาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบัณฑิต จึงมี
การกาหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทา
ระบบการบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้า
มามีส่วนร่วม
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ค วามส าคั ญ กั บ กระบวนการออกแบบหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้อง
กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิท ยาลั ย และบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงของสั ง คม มี ก ระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการจั ด การอุ ต สาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศที่มีความเพียงพอสาหรับการจัดการเรียน
การสอนทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มอค.2 ที่สอดคล้องกั บ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า การท าวิ จั ย และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มอค.3 และ มอค.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ น
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา การทาวิจัยและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มี ก ารทบทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาหนด มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
(14) บัณฑิต ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ.
กาหนด
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่ ว งก่ อ นการสอน ควรมี ก ารประเมิ น กลยุ ท ธ์ ก ารสอนโดยที ม ผู้ ส อนหรื อ ระดั บ
กรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน
ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผล
การเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมิน ไปปรั บปรุ ง กระทาได้โ ดยรวบรวมปั ญ หา/
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโดยกาหนดให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกรรมการบริหารหลักสูตรตามที่
อธิการบดีแต่งตั้งและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2. การประเมินทักษะอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและ/
ทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
- การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลั กสู ตรที่
ใกล้เคียงกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบ
ตามหลั กสู ตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้ส าเร็จ
การศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้ บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของบัณฑิต
2.3 ประเมิ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก และรายงานผลการด าเนิ น การหลั ก สู ต รและ
การเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้ บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทา
หลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
บันทึกความร่วมมือ
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานวิ ช าการ
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2548 โดยมติส ภามหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2549 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัด
การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครให้ความเห็นชอบ
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมาจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ หรือผู้อื่นที่มีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับสูงสุ ดของ
คณะที่เปิดทาการสอน
“อาจารย์บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจในการออกระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑ์
เพือ่ ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
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การดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิได้กาหนดไว้หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับ
นี้ ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
หมวดที่ 1
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข้อ 5 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆ ของคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 ระบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้จัดการศึกษาเป็น 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การศึกษาภาคปกติ ให้จัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนได้
ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่มี
การเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปีการศึกษาเดียวกัน
6.2 การศึกษาภาคสมทบ เป็นการจัดการศึกษาในช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือนอกเวลาราชการใน
ภาคการศึกษาปกติ
6.3 การศึกษาภาคพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติหรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือ
แบบผสมผสาน ดังนี้
6.3.1 การศึกษาเฉพาะช่วงเวลาของปี จัดเฉพาะช่วงของภาคการศึกษาหรือจัดเฉพาะในภาค
ฤดูร้อน
6.3.2 การศึกษาแบบนานาชาติเป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศหรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ โดย
อาจจัดในระยะเวลาที่สอดคล้องกับช่วงเวลาในต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตรทั้งนี้
ต้องจัดให้ได้เนื้อหาโดยรวมที่มีน้าหนักสมดุลกับจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรโดยการคิดเทียบน้าหนักหน่วย
กิต ตามข้อ 7
ข้อ 7 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต การกาหนดหน่วยกิตแต่ละ
รายวิชา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.4 วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
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หมวดที่ 3
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 8 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว
8.2 หลั กสู ตรปริ ญญาโท เป็นหลั กสู ตรการศึกษาที่ส่ งเสริมความก้าวหน้าทางวิช าการหรือ
วิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับที่สูงกว่าขั้นปริญญาตรี
8.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว
8.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
วิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับที่สูงกว่าปริญญาโท
ข้อ 9 โครงสร้างหลักสูตร
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24
หน่วยกิต
9.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดังนี้
9.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
(1) แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตหลักสูตร
อาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
(2) แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
9.2.2 แผน ข เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การศึ ก ษางานรายวิ ช า โดยไม่ ต้ อ งท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิตหลักสูตรใดที่เปิดสอน
หลักสูตรแผน ก ไม่จาเป็นต้องเปิดสอนหลักสูตรแผน ข แต่ถ้าเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องเปิดสอนหลักสูตร
แผน ก ด้วย
9.3 หลั กสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ประกอบด้ว ยรายวิช าบังคับและรายวิช าเลื อก
รวมกันไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
9.4 หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
9.4.1 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด ดังนี้
(1) แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกิต
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(2) แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิตทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
9.4.2 แบบ 2 เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และแบบ
2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้อ 10 ระยะเวลาการศึกษา
10.1 หลั กสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้ ใช้ระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
10.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
10.3 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก ผู้ ที่ เ ข้ า ศึ ก ษาด้ ว ยวุ ฒิ ป ริญ ญาตรี ให้ ใ ช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น 8 ปี
การศึกษา ส่วนผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
10.4 การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตร โดยที่มีสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 14.3.1 และ 14.3.2
หมวดที่ 4
การรับเข้าเป็นนักศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา
ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
11.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูง ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
11.3 หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
11.3.1 ส าเร็ จ การศึกษาระดับปริญญาตรีห รือเทียบเท่าในสาขาวิช าเดียวกัน หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษาโดยมีผลการเรียนดีมาก หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า
11.3.2 มีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
11.3.3 ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน
ตามข้อ 34 ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรเดิมที่จะเข้าศึกษา
ข้อ 12 การรับเข้าศึกษา
12.1 วิธีการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้วิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
12.2 ในกรณีที่ผู้สมัครกาลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งอยู่การรับเข้าศึกษาจะ
มีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้แสดงหลักฐานว่าสาเร็จการศึกษาแล้วก่อนวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตามวัน เวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
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12.3 คณะอาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ รั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลั กสูตร และปฏิบัติ
ตามระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
12.4 คณะอาจพิจารณาอนุมัติให้รับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าเป็น
นักศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แต่บุคคลนั้นต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตามข้อ 11
ข้อ 13 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
13.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว
13.2 ผู้ ที่ได้รั บ การคั ดเลื อกเข้าเป็น นัก ศึ ก ษา ต้องขึ้นทะเบีย นนั ก ศึก ษาด้ว ยตนเองโดยน า
หลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดมารายงานตัว พร้อมทั้งชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
13.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจมาขึ้นทะเบียน ตามวันเวลา และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดจะหมดสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรภายในวันที่กาหนดให้มารายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องมารายงานตัวภายใน 7 วัน นับ
จากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้มารายงานตัว
13.4 ผู้ ที่ได้รั บ การคัดเลื อกให้ เข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยจะขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกว่า 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้
ข้อ 14 ประเภทนักศึกษา สภาพการเป็นนักศึกษา และการเปลี่ยนประเภทและสภาพการเป็นนักศึกษา
14.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มี 3 ประเภท ดังนี้
14.1.1 นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา ตามข้อ 6.1
14.1.2 นักศึกษาภาคสมทบ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา ตามข้อ 6.2
14.1.3 นักศึกษาภาคพิเศษ ได้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา ตามข้อ 6.3
14.2 การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
14.2.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง คณะอาจอนุมัติให้นักศึกษาภาค
ปกติ เปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
และระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษหรือภาคสมทบตามจานวนที่
กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรนับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้เปลี่ยนประเภท
14.2.2 นักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษา
ภาคปกติไม่ได้
14.2.3 นักศึกษาภาคสมทบจะเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาคพิเศษไม่ได้
14.3 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้
14.3.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผู้ที่คณะรับเข้าเป็นนักศึก ษาโดยสมบูรณ์ เพื่อเข้า
ศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
14.3.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผู้ที่คณะรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองเรียนใน
ภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กาหนด ยกเว้นหลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1
มิให้มีนักศึกษาทดลองเรียนนักศึกษาทดลองเรียนที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกและลงทะเบียนเรียนวิชาใน
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ระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด และสอบได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 ให้เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษา
สามัญได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
14.3.3 นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผู้ที่คณะรับเข้าร่วมศึกษาและหรือทาการวิจัยโดยไม่
ขอรับปริญญาของมหาวิทยาลัย คณะอาจพิจารณารับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษได้ โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เข้าศึกษาและหรือทาการวิจัยได้ โดยต้องชาระเงินตาม
ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
หมวด 5
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 15 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
15.1 อาจารย์ประจา หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการหรือผู้ที่
มหาวิทยาลัยจ้างเพื่อทาหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่
รับผิดชอบในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน
15.2 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตร หมายถึ ง อาจารย์ ป ระจาที่ ไ ด้ รับ มอบหมายให้ เ ป็ นหลั กใน
กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอน และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาหลักสูตรนั้น โดยอาจารย์ประจาแต่ละคนจะเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรในขณะใดขณะหนึ่งได้เพียงหนึ่งหลักสูตรเท่านั้น
15.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้มี
ภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสู ตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร
และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
15.4 อาจารย์ ผู้ ส อน หมายถึ ง อาจารย์ ป ระจ าหรื อ อาจารย์ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาพิ เ ศษ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายหรือแต่งตั้งให้ทาหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
15.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจาที่คณะแต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
ด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา
15.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระหลัก หมายถึง อาจารย์ประจาที่
คณะแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการให้คาแนะนา ควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้ าอิสระของนักศึกษา
เฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้คาแนะนาและควบคุมดูแล การประเมินความก้าวหน้าและการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
15.7 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคว้าอิสระร่วม หมายถึง อาจารย์ประจา
หรืออาจารย์บัณฑิตศึกษาพิเศษที่คณะแต่ง ตั้ง เพื่อให้ทาหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการ
ค้นคว้าอิสระหลัก
15.8 อาจารย์บัณฑิตศึกษาพิเศษ หมายถึง ผู้ที่คณะแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
15.8.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง จนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
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15.8.2 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก หรื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระหลั ก ต้ อ งเป็ น บุ ค ลากรประจ าในมหาวิ ท ยาลั ย เท่ า นั้ น ส่ ว น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคว้าอิสระร่วมอาจเป็นบุคลากรประจาใน
มหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชา
นั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ากว่าตาแหน่ง
ระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกาหนด
ข้อ 16 จานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นอาจารย์ประจา
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่
เปิดสอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 3 คน
ข้อ 17 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
17.1 หลั กสู ตรปริ ญญาโท หลั กสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลั กสู ตรประกาศนี ย บั ต ร
บัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่เปิดสอนหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
17.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่
เปิดสอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้อ 18 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระหลัก ต้องเป็นอาจารย์
ประจามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนหรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น และต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ใ นการท าวิ จั ยที่ มิ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้อ 19 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคว้าอิสระร่วม ต้องเป็นอาจารย์
ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่เปิดสอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ใน
การทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้อ 20 อาจารย์ ผู้ ส อบวิทยานิ พนธ์ ต้องประกอบด้ว ยอาจารย์ประจาและผู้ ทรงคุณวุฒิ และเป็นผู้ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่
เปิดสอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
ข้อ 21 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
21.1 อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5
คน ให้อยู่ในดุลพินิจของมหาวิทยาลัยแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน
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21.2 อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
ได้ไม่เกิน 15 คนหากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจานวนนักศึกษาที่
ทาวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน ทั้งนี้ ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หมวดที่ 6
การจัดการศึกษา
ข้อ 22 แผนการเรียน หมายถึง รายวิชา ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระที่นักศึกษา
จะต้องเรียนหรือดาเนินการให้แล้วเสร็จและครบตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
ข้อ 23 การลงทะเบียนเรียน
23.1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
23.2 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่เกิน
15 หน่วยกิต
23.3 ในภาคการศึกษาฤดูร้อนจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
23.4 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ
ต่ากว่า 6 หน่วยกิตไม่ได้ มิฉะนั้น จะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
23.5 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย
23.5.1 การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าเพื่ อ เข้ า ร่ ว มฟั ง การบรรยาย หมายถึ ง การ
ลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าในจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจานวนหน่วยกิ
ตตามหลักสูตร
23.5.2 ให้บันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในระเบียนเป็น AU เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
23.6 การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิชาไม่นับหน่วยกิต โดย “รายวิช าไม่นับหน่ว ยกิต ” หมายถึง
รายวิชาที่กาหนดในหลักสูตร หรือรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด ให้ศึกษาเพิ่มเติมโดยนักศึกษา
ต้องศึกษาและสอบผ่านได้ระดับคะแนนเป็น S โดยไม่นามาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
23.6.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
เอก แบบ 1 หลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาไม่นับหน่วยกิต
23.6.2 นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท ที่ ไ ม่ มี พื้ น ฐานพอเพี ย งส าหรั บ การศึ ก ษาใน
หลักสูตรที่เข้าศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชานอกเหนือจากหลักสูตร เพื่อเป็น
พื้นฐานและจะต้องสอบผ่านโดยได้รับผลการประเมินระดับคะแนนเป็น S
23.6.3 ให้บันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษาเป็น S หรือ U
23.7 นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนภายใน 15 วันหลังจากวันเปิดภาคการศึกษาจะพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา
23.8 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
23.8.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแล้ว แต่ยังไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ชาระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพค่าธรรมเนียม
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และค่าบารุงตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
23.8.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึ กษาให้ ดาเนินการให้ แล้ ว เสร็จ
ภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
23.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจากัดจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้
ข้อ 24 การขอเพิ่มและถอนรายวิชา
24.1 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทาได้ภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสาหรับ
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
24.2 การขอถอนรายวิชา
24.2.1 ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาในภาค
ปกติ และสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ขอถอนจะไม่ปรากฏในระเบียนและให้
ได้รับเงินลงค่าทะเบียนคืน
24.2.2 ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาหลังจาก 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาใน
ภาคปกติ และหลังจากสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาที่
ขอถอน และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืน
24.2.3 ในกรณีที่ขอถอนรายวิช าภายใน 2 สั ปดาห์ ก่อนสอบปลายภาค ให้ ได้ระดับ
คะแนน F ในรายวิชาที่ถอน และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืน
24.3 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชาในข้อ 24.1 และข้อ 24.2 ต้องไม่ขัดต่อการลงทะเบียน
เรียนในข้อ 23.2 ข้อ 23.3 และข้อ 23.4
ข้อ 25 การลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายังเรียนไม่ครบตามแผนการเรียน แต่มีความ
ประสงค์ขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้เป็นคราวๆ ไป
25.1 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ลาพักการศึกษาได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้
25.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับรับราชการทหารกองประจาการ
25.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาหรือการวิจัยในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
25.1.3 เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด
โดยมีใบรับรองแพทย์แสดง
25.1.4 มีความจาเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ต้องศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
25.2 การลาพักการศึกษาตามข้อ 25.1.1 ให้เป็นไปตามความต้องการของราชการทหารและ
การลาพักการศึกษาตามข้อ 25.1.2 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับ การลาพักการศึกษาตามข้อ 25.1.3
และข้อ 25.1.4 จะกระทาได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้ามีความจาเป็นต้องลาพักการศึกษา
ต่อไปอีกให้ยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาได้อีกไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี
25.3 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าพั ก การศึ ก ษาให้ นั บ ระยะเวลาที่ ล าพั ก อยู่ ใ น
ระยะเวลาของการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักตามข้อ 25.1.1
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25.4 นักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาโดย
ชาระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และให้นักศึกษามาดาเนินการรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษามิฉะนั้ นจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ 25.1.1
25.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นคาร้องขอกลับ
เข้าศึกษาต่อที่คณะก่อนกาหนดการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
25.6 การลาพักการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามข้อ 25.1.1 ถึงข้อ 25.1.4 ให้ อยู่ในดุล พินิจของ
อธิการบดี
25.7 การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา จะมีผลดังกรณีต่อไปนี้
25.7.1 ถ้าวันที่ขอลาพักการศึกษาอยู่ในระหว่าง 2 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาการศึกษาในภาคปกติ และสั ป ดาห์ แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิช าที่นักศึกษา
ลงทะเบียนทั้งหมดจะไม่ปรากฏในระเบียน
25.7.2 ถ้ า วั น ที่ ข อลาพั ก การศึ ก ษา พ้ น ก าหนด 2 สั ป ดาห์ แ รกนั บ จากวั น เปิ ด ภาค
การศึกษาในภาคปกติ และหลังจากสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W
ในระเบียนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
ข้อ 26 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
26.1 ตาย
26.2 ลาออก
26.3 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยข้อหนึ่งข้อใด ตามข้อ 11
26.4 ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
26.5 คณบดีสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
26.5.1 ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตาม ข้อ 10
26.5.2 ไม่ลงทะเบียนเรียนและ/หรือไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าลงทะเบียน
เรียน หรือค่าบารุงการศึกษาในเวลาที่กาหนด
26.5.3 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา
26.5.4 ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวดที่ 7
26.6 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากความผิดทางวินัย
26.7 พ้นสภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ 27 การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
27.1 นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน สามารถขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาได้
หากมีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ต้องไม่เกินกาหนด 1 ปีนับแต่วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
27.2 การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีและได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี
27.3 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มการคื น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา ค่ า บ ารุ ง และ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
27.4 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ คื น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา จะมี ส ภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา
เช่นเดียวกับสภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ 10
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ข้อ 28 การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นคาร้องต่อคณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออก
ข้อ 29 การเปลี่ยนสาขาวิชาและแผนการศึกษา
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชา หรือเปลี่ยนแผนการศึกษาในคณะเดียวกันได้เมื่อได้ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดี
ข้อ 30 การลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
30.1 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้โดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยถือ
เกณฑ์ ดังนี้
30.1.1 รายวิชาที่หลักสูตรกาหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้น
30.1.2 รายวิช าที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่
เทียบเคียงกันได้ หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
30.1.3 รายวิช าที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษา
30.2 ให้นาหน่วยกิต และผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นไปประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่
30.3 นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นักศึกษาไปเรียนนั้นกาหนด
หมวดที่ 7
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 31 การสอบรายวิช า เป็ น การสอบเพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้ในวิชานั้นๆ ซึ่งอาจเป็นการสอบ
ข้อเขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ต้องประกาศถึงวิธีการสอบ และเกณฑ์การพิจารณาผลการ
สอบให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา การวัดผลและประเมินผลรายวิชาให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
ข้อ 32 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
32.1 การสอบประมวลความรู้ ใช้สาหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ข
32.2 การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและหรือการสอบปากเปล่า
การสอบข้อเขียน ให้ดาเนินการจัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน เพื่อวัดความสามารถและศักยภาพใน การ
นาหลักวิชาการและประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ใช้
32.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบในการจัดสอบประมวลความรู้อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นคาร้องขอสอบ
32.4 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ เมื่อสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
32.5 นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะขอสอบ ต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งขอสอบผ่ า นอาจารย์ ป รึ ก ษาคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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32.6 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้จานวน
3-5 คนต่อคณบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบคณะกรรมการสอบเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการสอบและให้รายงานผลการสอบต่อคณบดีโดยผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ภายใน 4 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
32.7 ผู้ที่สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (U) มีสิทธิ์ขอสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีนับจาก
การสอบครั้งแรก มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 33 การสอบภาษาต่างประเทศ
33.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกทุกคน ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อย 1 ภาษา การสอบภาษาใดให้อยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของ
คณบดี
33.2 วิ ธี ก ารและเกณฑ์ ก ารสอบภาษาต่ า งประเทศ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศคณะหรื อ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 34 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
34.1 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมสาหรับนักศึกษาหลั กสู ตร
ปริญญาโท แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 เพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐาน
และมีความพร้อมในการทาวิทยานิพนธ์ และเพื่อมีสิทธิ์เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
34.2 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสอบวัดคุณสมบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เมื่อมีนักศึกษายื่นคาร้องขอสอบ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
34.3 การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสอง
แบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
34.4 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติจานวน
3-5 คน ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบคณะกรรมการสอบเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการสอบ และให้รายงานผลการสอบต่อคณบดี โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
34.5 นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่ามีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะสอบได้
34.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบต้องยื่นคาร้องขอสอบผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
34.7 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้สอบในภาคการศึกษาใด ๆ แล้ว ถ้าขาดสอบโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการสอบ
34.8 ผู้ที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่น้อย
กว่า 30 วันนับจากวันสอบครั้งแรก ผู้ที่สอบครั้งที่สองไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
34.9 นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านโดยได้ผลการประเมินระดับคะแนนเป็น S ภายใน
ระยะเวลาตามหลักสูตรต่าง ๆ ต่อไปนี้ โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
34.9.1 หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 ภายใน 3 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.2 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
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34.9.3 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.4 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.5 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 35 การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผล
การประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน และผลการศึกษาเป็น ดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S
U

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-

I

-

W

-

AU

-

ผลการศึกษา
ดีเลิศ (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
ค่อนข้างพอใช้ (Poor)
อ่อน (Very Poor)
ตก (Fail)
สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ
(Unsatisfactory)
การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์
(Incomplete)
ขอถอนวิชาเรียนหลังกาหนด
(Withdrawal)
เข้าร่วมฟังการบรรยาย

ข้อ 36 การประเมิน ผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาต่างประเทศ
การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
36.1 การประเมิ น ผลการสอบประมวลคว ามรู้ การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ การสอบ
ภาษาต่างประเทศ ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน ผลการศึกษา
S
สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
36.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน ผลการศึกษา
P
ผ่าน (Pass)
F
ตก (Fail)
ข้อ 37 การคานวณหน่วยกิตสะสมและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
37.1 การค านวณหน่ ว ยกิ ต สะสมและค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ให้ ก ระท าเมื่ อ สิ้ น แต่ ล ะภาค
การศึกษา
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37.2 หน่วยกิตสะสม คือจานวนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมดที่ได้รับค่าระดับคะแนนตามข้อ 35
37.3 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย มี 2 ประเภทคือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ทาดังนี้
37.3.1 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้ น โดยเอาผลคูณของหน่ ว ยกิตกับค่าระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ล ะรายวิช าในระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาได้รับรวมกันเป็นตัวตั้ง หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาค
การศึกษานั้น ๆ
37.3.2 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุด ท้าย โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนน
ของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้รับรวมกันเป็นตัวตั้งหารด้วยหน่วยกิตสะสม
ข้อ 38 สภาพการเป็นนักศึกษาและการเรียนซ้า
38.1 นักศึกษาที่ได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคต่ากว่า 2.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
แรกที่ลงทะเบียนเรียน หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
38.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาใด ๆ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้น
ไป แต่ต่ากว่า 3.00 จะต้องทาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ได้ 3.00 ภายในระยะเวลาที่กาหนดมิฉะนั้น จะ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้
38.2.1 หนึ่ ง ภาคการศึ ก ษาถั ด ไป ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
38.2.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สาหรับนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญา
เอก
38.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป แต่ต่ากว่า 3.00
ให้มีสถานภาพ “รอพินิจ” การรอพินิจนั้นให้นับทุกภาคการศึกษา
38.4 นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนนรายวิชาต่ากว่า C หรือได้รับผลการประเมินการศึกษา
เป็นระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้า
38.5 นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนนรายวิชาต่ากว่า C หรือได้รับผลการประเมินการศึกษาเป็น
ระดับคะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นแทนได้โ ดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
38.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนไปแล้วมิได้ ยกเว้นการ
เรียนซ้าตามความในข้อ 38.4 หรือข้อ 38.5 และมิให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนในรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนซ้าครั้งก่อนมารวมคานวณเป็นหน่วยกิตสะสมและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้ อ 39 การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศว่ า ด้ ว ยการเที ย บโอนผลการเรีย นในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
39.1 เทียบโอนหน่วยกิตที่ได้จากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะที่เป็นนักศึกษาสามัญ
ของมหาวิทยาลั ย หรื อสถาบั น อุด มศึ ก ษาอื่น ที่ได้ศึกษามาแล้ ว ไม่เ กิ น 5 ปีการศึกษา นับจากปีการศึ ก ษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น กระทาได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีโดยแต่ละ
รายวิ ช าที่ ข อเที ย บโอน ต้ อ งได้ แ ต้ ม ระดั บ คะแนนไม่ ต่ ากว่ า 3.0 รายวิ ช าที่ ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ต่ า ง
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มหาวิทยาลัย เทียบโอนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ไม่นับรวมวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
39.2 รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับคะแนนใน
ใบแสดงผลการศึกษาที่หลักสูตรรับโอน โดยไม่นามาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
39.3 หน่วยกิตที่ได้จากการเข้าร่วมศึกษาขณะเป็นนักศึกษาพิเศษ ไม่สามารถเทียบโอนได้
ข้อ 40 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชาหรือการคัดลอกวิทยานิพนธ์ /ผลงานการค้นคว้า
อิสระของผู้อื่น
40.1 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยว่า
ด้วยการสอบของนักศึกษา
40.2 การลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ์ /ผลงานการค้นคว้าอิสระของผู้อื่นหรือให้ผู้อื่น
จัดทา ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบในการเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบและพิจารณาตามสมควรแก่กรณีดังต่อไปนี้
40.2.1 กรณีที่ตรวจสอบพบในขณะที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ให้ถือว่าเป็นการกระทา
ผิดวินัยนักศึกษา และมีโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
40.2.2 กรณี ที่ ต รวจสอบพบเมื่ อ ได้ มี ก ารอนุ มั ติ ป ริ ญ ญาไปแล้ ว ให้ เ สนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดี เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญา
หมวดที่ 8
การทาและการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ 41 วิทยานิพนธ์ หมายถึง เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า วิจัยหรือสารวจ
อันเป็นส่วนหนึ่งของงานที่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกต้องทาเพื่อสิทธิ
ในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้
ข้อ 42 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
42.1 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน ในกรณีที่มี
ความจาเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีก 1 คน
42.2 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน ในกรณีที่มี
ความจาเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีกไม่เกิน 2 คน
42.3 กรณีอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลั กเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาพิเศษ ให้มีอาจารย์
บัณฑิตศึกษาประจาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอย่างน้อย 1 คน
ข้อ 43 คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ หมายถึง คณะกรรมการที่ คณะแต่งตั้ งขึ้น เพื่ อ ทาการสอบ
วิทยานิพนธ์ โดยมีกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจานวนและ
องค์ประกอบดังนี้
43.1 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทให้มีคณะกรรมการสอบ จานวนไม่เกิน 4 คน แต่ไม่ต่ากว่า
3 คนประกอบด้วย อาจารย์ประจา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันอย่างน้อย 1 คน เพื่อทาหน้าที่เป็นกรรมการสอบ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องไม่เป็น
ประธานกรรมการสอบ
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43.2 วิทยานิ พนธ์ร ะดับ ปริญญาเอก ให้ มีคณะกรรมการสอบ จานวน 5 คนประกอบด้ ว ย
อาจารย์ประจา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันอย่างน้อย
1 คน เพื่อทาหน้าที่เป็นกรรมการสอบในนามผู้แทนคณะ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องไม่เป็น
ประธานกรรมการสอบ
ข้อ 44 การเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้
ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น และดาเนินการ ดังนี้
44.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่าน/
เป็นที่พอใจแล้ว
44.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ก 2 ต้องศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
44.3 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่าน/เป็นที่พอใจแล้วและต้องสอบ
ผ่านภาษาต่างประเทศตามประกาศคณะ
44.4 การพิจ ารณาหั ว ข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้ เป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกาหนด
44.5 หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่จะเสนอขออนุมัติ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และให้นาผลการพิจารณา
เสนอต่อคณะ
44.6 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วหากเป็น
การเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือสาระสาคัญของวิทยานิพนธ์ ให้การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียน
ผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน U นักศึกษาต้องลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่
โดยให้นับเวลาจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้าย
ข้อ 45 การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
45.1 นักศึกษาปริญญาโท สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษาปริญญาเอก
สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
45.2 นักศึกษาต้องยื่นคาร้องพร้อมหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยย่อตามรูปแบบที่คณะ
กาหนดจานวน 5 ชุดต่อคณะก่อนวันสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วันทาการ และเมื่อได้รับอนุมัติให้มีการสอบ
คณะจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบโดยทั่วกัน
45.3 การสอบหั ว ข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ต้องดาเนินการให้ แล้ ว เสร็จภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ยื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ และได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่เสนอมิฉะนั้นจะต้อง
เสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่
45.4 หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ให้ประธานการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบหัวข้ อและ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะเพื่อประกาศผล ถ้าผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีการปรับปรุงแก้ไข
ให้นักศึกษาดาเนินการแก้ไขแล้วเสนอเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เพื่อรายงานคณะภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4
45.5 การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการทา
วิทยานิพนธ์ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา อันจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์
มากขึ้น นักศึกษาต้องสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะขอสอบ
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ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ได้ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ใน
หลักสูตรนั้น
45.6 ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ไป
ยังคณะทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
45.7 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งแจ้ ง ผลการประเมิ น ความก้ า วหน้ า ในการท า
วิทยานิพนธ์ไปยังคณะ ก่อนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
ข้อ 46 การสอบวิทยานิพนธ์
46.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อนักศึกษาทาวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อนุญาตให้สอบและเป็นไปตามข้อกาหนดดังนี้
46.1.1 ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้วไม่น้อยกว่า 120 วัน
46.1.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตรงตามข้อกาหนดในหลักสูตร
46.1.3 ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก ให้ ข อสอบ
วิทยานิพนธ์ได้
46.2 การยื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
46.2.1 หลักสูตรปริญญาโท ให้นักศึกษายื่นคาร้องก่อนวันสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
15 วันทาการ
46.2.2 หลักสูตรปริญญาเอก ให้นักศึกษายื่นคาร้องก่อนวันสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
30 วันทาการ
46.2.3 การยื่นคาร้องขอสอบ ให้ยื่นพร้อมสาเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่คณะกาหนด
จานวน 5 ชุด พร้อมทั้งวิทยานิพนธ์ฉบับสอบ จานวนเท่ากับกรรมการสอบเพื่อคณะจะได้ดาเนินการจัดส่งให้
กรรมการสอบ และอีก 1 เล่ม เพื่อให้คณะตรวจรูปแบบ นักศึกษาต้องแก้ไขรูปแบบให้ ถูกต้องตามที่ค ณะได้
ตรวจสอบและเสนอแนะ
46.2.4 เมื่อได้รับอนุมัติให้ส อบวิ ทยานิพนธ์ คณะจะประกาศกาหนดวัน เวลาและ
สถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกันก่อนสอบ 7 วัน
46.3 การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิดเผย นักศึกษาและผู้สนใจ
อื่นๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกาหนด วัน เวลา และสถานที่ ตามที่คณะกาหนดในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ โดยผู้เข้าร่วมรับฟังไม่มีสิทธิ์ในการสอบถามเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ
46.4 ในการสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบ ดังนี้
46.4.1 ระดับปริญญาโท ให้ถือตามเกณฑ์ในข้อ 43.1
46.4.2 ระดับปริญญาเอก ให้ถือตามเกณฑ์ในข้อ 43.2
ข้อ 47 การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์
47.1 เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ดังนี้
47.1.1 “ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และตอบข้อซักถาม
ได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสาคัญนักศึกษาสามารถ
จัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งคณะได้ทันที
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47.1.2 “ผ่ านโดยมีเงื่อ นไข” หมายถึง การที่นักศึก ษายัง ไม่ส ามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธ์ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
พิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสาคัญ และ/หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบ
วิทยานิ พนธ์เสนอแนะไว้เป็ น ลายลั ก ษณ์อั ก ษร ทั้งนี้ให้ คณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ์ กาหนดระยะเวลาที่
นั กศึกษาจะต้องดาเนิ น การแก้ไ ขปรั บ ปรุ งวิทยานิ พนธ์ ในระดับปริญญาโทต้องไม่เกิน 60 วันและในระดั บ
ปริญญาเอกต้องไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์
47.1.3 “ไม่ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็น
ที่ พ อใจของคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ/หรื อ ไม่ ส ามารถตอบข้ อ ซั ก ถามของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์ที่ตนได้ทากรณีที่
นักศึกษาสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
47.2 กรณีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีสอบ “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรือสอบ “ไม่ผ่าน”
ผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดับคะแนน F นักศึกษาต้องดาเนินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และจัดทาวิทยานิพนธ์
ภายใต้หัวข้อใหม่ พร้อมทั้งเริ่มขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
47.3 ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบต่อคณะภายใน 1 สัปดาห์นับ
จากวันสอบ
ข้อ 48 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
48.1 ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่กาหนดในหลั กสูตร ในกรณีที่ไม่ได้
กาหนดไว้ในหลักสูตรให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์เป็นกรณีพิเศษต่อคณะ
48.2 รูปแบบการจัดทารูปเล่มให้เป็นไปตามคู่มือการจัดทาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 49 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วน
ทุกคนจานวน 5 เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อตามแบบที่กาหนดให้คณะภายในวัน
อนุมัติผลประจาภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีข้อผูกพันต้องมอบวิทยานิพนธ์ให้แก่หน่ วยงานใดให้นักศึกษา
จัดส่งไปยังหน่วยงานนั้นด้วย
ข้อ 50 การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่คณะไม่ได้รับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ครบถ้วนภายในกาหนดเวลา 60 วันสาหรับปริญญาโท และ 90 วันสาหรับปริญญา
เอก หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน คณะจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียนผ่านมา
ทั้งหมดเป็นระดับคะแนน F หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้นอีกนักศึกษาต้องลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอน
การทาวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
ข้อ 51 ในกรณีที่สอบวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยังไม่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์ต่อคณะภายในวันอนุมัติผล
ประจาภาคการศึกษา ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่สาเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการ
เป็นนักศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับระยะเวลาในข้อ 50
ข้อ 52 วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะ จึงจะถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และให้นับเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัยนักศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเรื่องนั้น ๆสามารถนาไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การนาเนื้อหาหรือผลการศึกษาไป
ใช้เพื่อประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีที่การทาวิทยานิพนธ์ได้รับทุน
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วิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อ
ผูกพันนั้นๆ
หมวดที่ 9
การทาและการสอบการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 53 การค้นคว้าอิสระเป็นการค้นคว้ าอิสระของนักศึกษาภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระอาจจะทาในรูปของวิจัย การประยุกต์ทฤษฎี วิจัยปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนชุดการสอน ชุด
ฝึกอบรม กรณีศึกษา สิ่งประดิษฐ์ การรวบรวมและวิเคราะห์งานวิชาการ หรือการสร้างผลงานวิชาการในลักษณะ
อื่น ๆ ทีอ่ าจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักเห็นสมควร
ข้อ 54 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยอาจารย์บัณฑิตศึกษาจานวน 1 หรือ 2 คน ที่
คณะแต่งตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่แนะนาและควบคุมการทาการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 55 คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งขึ้นเพื่อทาการสอบ
การค้น คว้าอิส ระ จ านวนไม่เกิน 4 คน แต่ไม่ต่ากว่า 3 คน ประกอบด้ว ย อาจารย์ประจา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นคว้าอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันอย่างน้อย 1 คน เพื่อทาหน้าที่เป็นกรรมการ
สอบ และอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระหลักต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบ
ข้อ 56 การเสนอหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระได้ ต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ ในภาคการศึกษานั้นและดาเนินการ ดังนี้
56.1 ต้องศึกษารายวิชามาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.00
56.2 การพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกาหนด
56.3 หัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่จะเสนอขออนุมัติต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วจึงเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และให้นาผลการพิจารณาเสนอต่อคณะ
56.4 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติแล้ว
หากเป็นการเปลี่ยนแปลงหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือสาระสาคัญของหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้า
อิ ส ระ ให้ ก ารประเมิ น ผลการค้ น คว้ า อิ ส ระที่ ล งทะเบี ยนผ่ า นมาทั้ ง หมดเป็ นระดั บคะแนน U นั ก ศึ ก ษาต้ อ ง
ลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระใหม่ โดยให้นับเวลาจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ
และเค้าโครงการค้นคว้าอิสระครั้งสุดท้าย
ข้อ 57 การสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
57.1 การสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ยื่นคาร้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระที่เสนอ มิฉะนั้นต้องดาเนินการเสนอหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระใหม่
57.2 ให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ถ้าผลการสอบผ่าน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จะดาเนินการอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ แต่ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไข ให้นักศึกษาดาเนินการแก้ไข
แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วัน
สอบ เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งคณะ
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ข้ อ 58 การเรี ยบเรี ยงการค้ นคว้ าอิ สระ ให้ เป็ นไปตามคู่ มื อการจั ดท ารายงานการค้ นคว้ าอิ สระของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 59 การสอบการค้นคว้าอิสระ
59.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อนักศึกษาทาการค้นคว้าอิสระเรียบร้อย
แล้วและเป็นไปตามข้อกาหนดดังนี้
59.1.1 ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน
59.1.2 มีคุณสมบัติครบตรงตามข้อกาหนดในหลักสูตร
59.1.3 ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการค้ น คว้ า อิ ส ระให้ ข อสอบ
การค้นคว้าอิสระได้
59.2 การยื่นคาร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอสอบก่อนวันสอบเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ พร้อมสาเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด จานวน 5 ชุดเมื่อได้รับ
อนุมัติให้มีการสอบ คณะจะประกาศกาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกันก่อนสอบ 7 วัน
59.3 การสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิดเผย ซึ่งนักศึกษาและ
ผู้ ส นใจอื่ น ๆ สามารถเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง ได้ ต ามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ต ามที่ ค ณะก าหนดในค าสั่ ง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบการค้น คว้า อิส ระ โดยผู้ เข้าร่ว มรับฟังไม่มีสิ ทธิ์ในการสอบถามเว้นแต่ ได้รับ อนุญาตจาก
คณะกรรมการสอบ
ข้อ 60 การตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ
60.1 เมื่อการสอบการค้นคว้าอิสระเสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระอภิปราย
แสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินการสอบการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ดังนี้
60.1.1 “ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระและตอบข้อ
ซักถามได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสาคัญ
นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ส่งคณะได้
60.1.2 “ผ่ านโดยมีเงื่อ นไข” หมายถึง การที่นักศึก ษายัง ไม่ส ามารถแสดงผลงาน
การค้นคว้าอิสระให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระได้อย่างสมบูรณ์คณะกรรมการสอบ
การค้นคว้าอิสระพิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสาคัญและ/หรือเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระตามที่
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระเสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระกาหนดระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงการค้นคว้าอิสระ ซึ่งต้องไม่เกิน 45 วันนับ
จากวันสอบการค้นคว้าอิสระ
60.1.3 “ไม่ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ
ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระและ/หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของการค้นคว้าอิสระที่ตน
ได้ทากรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
60.2 กรณีที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระของคณะกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรือสอบ “ไม่
ผ่าน” ผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดับคะแนน F นักศึกษาต้องดาเนินการลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระและจัด
ทาการค้นคว้าอิสระภายใต้หัวข้อใหม่ พร้อมทั้งเริ่มต้นขั้นตอนการทาการค้นคว้าอิสระใหม่ทั้งหมด
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60.3 ให้ประธานการสอบการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบต่อคณะภายใน 1 สัปดาห์ นับ
จากวันสอบ
ข้ อ 61 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ ง ผลงานการค้ น คว้ า อิ ส ระฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ มี ล ายมื อ ชื่ อ คณะกรรมการสอบ
การค้นคว้าอิสระครบถ้วนทุกคนจานวน 5 เล่มพร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระและบทคัดย่อตาม
รูปแบบที่กาหนดให้คณะภายในวันอนุมัติผลประจาภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีข้อผูกพันต้องมอบรายงาน
การค้นคว้าอิสระให้แก่หน่วยงานใด ให้นักศึกษาจัดส่งไปยังหน่วยงานนั้นด้วย
ข้อ 62 การยกเลิกผลการสอบการค้นคว้าอิสระในกรณีที่คณะไม่ได้รับผลงานการค้นคว้าอิสระฉบับ
สมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระครบถ้วนภายในกาหนดเวลา 60 วันหลังจากวันสอบการค้นคว้า
อิสระผ่าน คณะจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลการค้นคว้าอิสระที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับ
คะแนน F หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทาการค้นคว้า
อิสระใหม่ทั้งหมด
ข้อ 63 นักศึกษาที่สอบการค้นคว้าอิสระแล้ว แต่ยังไม่ส่งผลงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระครบถ้วนต่อคณะภายในวันอนุมัติผลประจาภาคการศึกษาให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยัง
ไม่สาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับระยะเวลาใน
ข้อ 62
ข้อ 64 ผลงานการค้น คว้าอิส ระที่ได้รับ อนุ มัติจากคณะแล้ ว จึงจะถือว่าเป็นการค้นคว้าอิส ระฉบั บ
สมบูรณ์และให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในผลงานการค้นคว้าอิสระ
เป็นของคณะนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักเรื่องนั้นๆ สามารถนาไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการ
ได้ แต่การนาเนื้อหาหรือผลการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กาหนด กรณีที่การทาการค้นคว้าอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยได้รับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัยให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ
หมวดที่ 10
การสาเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ข้อ 65 การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
65.1 ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
65.2 สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน ข้อ 33
65.3 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่กาหนดตามหลักสูตรระดับบัณฑิต ดังนี้
65.3.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องเรียนครบตาม
จานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า
65.3.2 ปริญญาโท
- แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน
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หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
- แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
- แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า และสอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น ต้องสอบการค้นคว้าอิสระ
ผ่าน/เป็นที่พอใจ
65.3.3 ปริญญาเอก
- แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด สอบผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อท า
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้ อยดาเนิ น การให้ มีผ ลงานหรือส่ ว นหนึ่ งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
- แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดย
คณะกรรมการ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง
(Peer Review ) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
65.4 ส่ ง รู ป เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ /การค้ น คว้ า อิ ส ระฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ จั ด พิ ม พ์ ต าม
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
65.5 กรณี ที่ เ รี ย นรายวิช า หรื อ ท ากิ จ กรรมวิ ช าการอื่ น เพิ่ ม เติ ม โดยไม่ นับ หน่ว ยกิ ต ต้ อ งมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
65.6 ศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่กาหนดในข้อ 10
65.7 ปฏิบัติตามข้อกาหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ข้อ 66 การขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญา
66.1 นักศึกษาผู้คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้องแสดงความ
จานงขอสาเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษานั้น
66.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
66.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อ 65
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66.2.2 ปฏิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยครบถ้วน
66.2.3 ไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
66.2.4 เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549

(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556
------------------------------------------โ ดยที่ เ ห็ น สมควรแก้ ไ ขแผนการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2548 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2556 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 9.4 ของข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“9.4 หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชั้นสูง คือ”
9.4.1 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด ความรู้
ใหม่หลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด ดังนี้
(1) แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
(2) แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
9.4.2 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
(1) แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิ พนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(2) แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน 34.9 ของข้อ 34 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“34.9 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ใ ห้ ผ่ า นโดยได้ ผ ลการประเมิ น ระดั บ คะแนนเป็ น S ภายใน
ระยะเวลาตามหลักสูตรต่างๆ ต่อไปนี้ โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
34.9.1 หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 ภายใน 3 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.2 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.3 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.4 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.5 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ”
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. ๒๕๕๙
..................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
เทียบโอนผลการเรียน การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริต และการสาเร็จการศึกษา ให้มีความเหมาะสมและเกิดความ
คล่องตัวในการบริหารงาน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2548 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึง
ออกบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 39 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 39 การเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 40.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 40.1 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 66.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 66.1 นักศึกษาผู้คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้องแสดงความจานงขอ
สาเร็จการศึกษาต่อคณะภายในกาหนดระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในกาหนดระยะเวลา
15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. 255๙

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๙
............................................
โดยที่เห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อให้การจัดการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเป็นไปตามความใน
มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกาหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรีย นจาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการในส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
หรือจากประสบการณ์การทางานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗ ให้ มีการแต่งตั้ ง คณะกรรมการเทีย บโอนผลการเรีย น เพื่อดาเนิน การเทียบโอนผล
การเรียน ดังนี้
(๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ให้คณบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับระดับ
การศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจานวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ
(2) การเที ย บโอนผลการเรีย นจากการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เข้าสู่
การศึกษาในระบบ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือผู้แทนองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ
ข้อ ๘ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ ๙ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนี ย มการเทียบโอนผลการเรีย นและหน่ว ยกิ ตให้ เป็น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ การเทียบโอนผลการเรียน ให้อยู่ในอานาจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
หมวด ๒
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง
การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่า ตามที่ กาหนดไว้ใ นหลั กสู ตรของ
มหาวิทยาลัย
(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ค หรือ C (ผล
การศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน 2.๐ หรือเทียบเท่า
(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
(5) รายวิชาที่ ได้รับการเทียบโอนหน่ว ยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา

91
ข้อ 13 ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวันนับ
จากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอนผลการเรียน
และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา
กรณีมีเหตุผลความจาเป็นไม่สามารถดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็ นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2 ในปี
การศึกษานั้น
ข้อ 14 ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(1) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึก อักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้
ในใบแสดงผลการศึกษา
(2) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมและต้อง
ใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพื่อนามาคิดค่าระดั บ
คะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits)
ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 1๕ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง
การศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุม ไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจานวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
(3) รายวิชาหรื อกลุ่ มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่ วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ข หรือ B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน 3.0 หรือเทียบเท่า หรือได้รับระดับคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ)
(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(5) รายวิชาที่ ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่ งปีการศึกษาและลงทะเบียน
เรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ข้อ 1๖ ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวันนับ
จากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน ผลการ
เรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา
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ข้อ 1๗ การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะ
ไม่ น ามาคิ ด ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ประจ าภาคและค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสม โดยให้ บั น ทึ ก อั ก ษร “TC”
(Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
หมวด 3
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ 18 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(1) วิ ธี ก ารประเมิ น เพื่ อ การเที ย บโอนความรู้ จ ะกระทาได้ โ ดยการทดสอบมาตรฐาน
การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน
(2) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดย
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจานวนหน่วยกิต ตลอด
หลักสูตร
(3) การขอเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาของสาขาวิชาใด ให้สาขาวิชานั้นเป็น
ผู้กาหนดวิธีการและการดาเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู้นั้นต้องรับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ากว่า
ระดับคะแนน ค หรือ C (ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน 2.0 จึงจะให้นับจานวนหน่วยกิตรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น
(4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา เว้นแต่หลักสูตรที่มี
องค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น
ข้อ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests)
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CE” (Credits
from Examination)
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ
ให้บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชาหรือ
กลุ่ มวิช าที่เทีย บโอนให้ เว้น แต่ห ลั กสู ตรที่มีองค์กรวิช าชี พควบคุ ม และต้องใช้ผ ลการเรียนประกอ บการขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพื่อนามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาที่เทียบ
โอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
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ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๒0 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(1) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้กระทาได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี
ประกอบด้วยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ การประเมินแฟ้มสะสมงานการแสดงผล
งานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกาหนดวิ ธีการประเมินในรูปแบบอื่นก็ได้ที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาของแต่ละหลักสูตร
(2) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของจานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
(3) การเที ย บโอนความรู้ ต้ อ งได้ รั บ ผลการประเมิ น เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า ระดั บ คะแนน B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน 3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนได้
(4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ข้อ ๒1 ให้ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขอเทียบโอนได้ทราบจานวนรายวิชาที่เทียบโอนได้และรายวิชาที่ต้อง
ศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
ข้อ ๒2 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests)
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก อักษร “CE” (Credits
from Examination)
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ให้
บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(4) หน่ ว ยกิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น แฟ้ ม สะสมงาน ให้ บั น ทึ ก อั ก ษร “CP” (Credits from
Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคก่อน ให้บันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่
เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. 255๙

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
รายการ
หลักสูตร พ.ศ. 2554
1. รายวิชาที่มีการปรับปรุง
1.1 ย้ายหมวด
หมวดวิชาบังคับ
รายวิชา
04-311-501 การบริหารและการจัดการองค์กร
เพื่อความยั่งยืน
Sustainable Industrial Organization and
Management
ทฤษฎีและโครงสร้างขององค์กรอย่างมีแบบแผน
หน้าที่ของการบริหาร การจัดการ การแก้ปัญหา
ในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาเฉพาะกรณีในการ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและการตั ด สิ น ใจ รวมทั้ ง
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน
การบริหารธุรกิจ 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
1.2 เพิ่มรายวิชา
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาเลือก
EN4113107 การจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Organization Management
ทฤษฎีและโครงสร้างขององค์กรอย่างมีแบบแผน
ห น้ า ที่ ข องกา ร บ ริ ห า ร กา ร จั ด กา ร แ ล ะ
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ใ น โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า แ ล ะ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธร ร ม
จรรยาบรรณในการจั ด การอุ ต สาหกรรมเพื่ อ
ความยั่งยืน
Traditional theories and structures of
organizations; functions of management;
management and problem solving in
industrial factories; problem analysis and
decision making; integrities and
moralities promotion; ethics in
sustainable industrial management

หมวดวิชาบังคับ
EN4112102 การออกแบบการทดลองในงาน
วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Engineering Design of
Experiment
การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าความแปรปรวน การวิเคราะห์ค่า
ความคลาดเคลื่อน การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้ น ตรง การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ
การทดลองแบบแฟคทอเรียล วิธีการของทากูชิ
การแปลความหมายทางสถิติ กรณี ศึ ก ษาของ
การใช้สถิติในงานวิจัย การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ
Analysis of mean (ANOM); analysis of
variance (ANOVA); analysis of error;
linear regression analysis; multiple-linear
regression analysis; factorial experiment;
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Taguchi design; statistical interpretation;
case study of statistical used for
research; applications of statistical
software packages
EN4112103 การบริ ห ารโซ่ อุ ป ทานเพื่ อ ความ
ยั่งยืน
Sustainable Supply Chain Management
การจัดการโซ่อุปทานแบบเดินหน้าและย้อนกลับ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ค วา ม รู้
การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า การปรับปรุง
กระบวนการธุรกิจ ระบบการผลิตแบบทันเวลา
พอดี การจัดการคุณภาพ การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการการผลิตอีกครั้ง
Forwards and backwards supply chain
management; information and
knowledge operations; customer
relationship management (CRM);
business process improvement; Just-Intime (JIT) manufacturing; quality
management; logistics management;
remanufacturing management
หมวดวิชาเลือก
EN4113214 การวิจัยดาเนินงานเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Operation Research
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบดี เทอมินิสติก
การเขียนโปรแกรมเชิงเส้น การแก้ปัญหาด้วยวิธี
ซิ ม เพล็ ก การวิ เ คราะห์ ค วามไว ความเป็ น คู่
ปัญหาการขนส่ง ความรู้เบื้องต้นของการกาหนด
จานวนเต็ม การเขียนโปรแกรมเครือข่าย การใช้
งานรูปแบบสินค้าคงคลัง ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎี
เกมและการจ าลองสถานการณ์ เ บื้ อ งต้ น
หลักการของการหาค่าดีที่สุด
Introduction to deterministic models;
linear programming; problem solving
using simplex method; sensitivity
analysis; duality; transportation
problems; introduction to integer
programming; network programming;
applications to inventory control
models; queueing theory; introduction
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to game theory and simulation;
optimization principle
หมวดวิชาพื้นฐาน
EN4111101 วิศวกรรมการวางแผนและควบคุม
การผลิต
Production Planning and Control
Engineering
การวางแผนและควบคุ ม การผลิ ต เทคนิ ค
การพยากรณ์ อุ ป สงค์ การจั ด การวางแผน
กา ร ผ ลิ ตร วม กา ร ก า ห นดการผลิ ต หลั ก
การควบคุ ม ของคงคลั ง การจั ด ล าดั บ งาน
การจั ด ท าก าหนดการผลิ ต การจั ด สมดุ ล
สายการผลิต
Production planning and control;
demand forecasting techniques; total
production planning; master production
schedule; inventory control; task
sequencing; production schedule
preparation; production line balancing
EN4111102 สถิติและการควบคุมคุณภาพใน
งานวิศวกรรม
Engineering Statistics and Quality Control
ความน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานทั้งแบบใช้
พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสั ม พั น ธ์ ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ในการควบคุ ม
คุ ณ ภาพในงานวิ ศ วกรรม แผนภู มิ ค วบคุ ม
การวิ เ คราะห์ ค วามสามารถของกระบวน
การผลิ ต กาสุ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ การยอมรั บ
ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม
Probability; random variables; parameter
estimation; parametric and nonparametric hypothesis testing; variance
analysis; regression and correlation;
fundamental of industrial quality
control; control charts; process
capability analysis; acceptance sampling
plan; engineering reliability
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1.3 ปรับเปลี่ยน
04-311-503 ก า ร ศึ ก ษ า เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ
รายวิชาในหมวดวิชา ความยั่งยืน
บังคับ
Sustainable Technology Study
กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี
และการจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น
แนวคิ ด ในการออกแบบพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
ค ว า ม ยั่ ง ยื น เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ใ น
กา ร ส นั บ ส นุ น กา ร พั ฒ นา ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
ความยั่งยืน ตัวอย่างหัวข้อในการศึกษา ได้แก่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
EN4111103 วิศวกรรมปฏิบตั ิการและการผลิต
Manufacturing and Operation
Engineering
ความรู้เบื้องต้นของระบบการผลิต การออกแบบ
การด าเนิ น งานของระบบการผลิ ต การเลื อ ก
สถานที่ ตั้ ง การศึ ก ษางาน เทคนิ ค การจั ด การ
อุ ต สาหกรรมสมั ย ใหม่ ระบบการผลิ ต แบบ
โตโยต้า เทคนิคด้านการจัดการอื่นๆ ที่ทันสมัย
Fundamental of production system;
operation systems designing; location
selection; work study; modern
management techniques; Toyota
production system; other modern
management techniques
EN4111104 สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
Industrial Environment
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม หลักการจัดการ
สิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
การจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ และเอกชน
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนเบื้องต้น
อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
Industrial environmental problems;
principles of environmental
management; industrial environmental
policy; environmental problem and
complaints; public and private in
environmental management;
introduction to sustainable
environmental management;
international convention on
environment
EN4112104 การจัดการเทคโนโลยีและธุ ร กิ จ
เพื่อความยั่งยืน
Sustainable Technology and Business
Management
ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ กร ะ บ วนทั ศ น์
กระบวนการจั ด การเทคโนโลยี การวางแผน
เทคโนโลยี การจัดหาเทคโนโลยีจากภายในและ
ภายนอก การประเมิน เทคโนโลยี การจั ดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์การเงินเพื่อ
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การวิ จั ย เทคโนโลยี เ พื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การน ากลั บ มาใช้ ใ หม่ เทคนิ ค ใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ความรู้พื้นฐาน
เกี่ ย วกั บ การออกแบบ การตั้ ง โจทย์ วิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาและการวางแผนผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
เชิงแนวคิด การวิเคราะห์สิทธิบัตร เป็นต้น
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 กลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ
ความยั่งยืน
Sustainable Business Strategies
กลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ความยั่ ง ยื น
โดยมุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาแนวคิ ด ทางการตลาด และ
ขั้นตอนในการจัดการการตลาด การพิจารณาหา
โอกาสทางการตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
ความยั่ ง ยื น การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ ทาง
การตลาด การจัดองค์กรด้วยรูปแบบวิศวกรรม
ร่วมประสาน การควบคุมและจัดการธุรกิจ และ
การประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของธุ ร กิ จ เพื่ อ
ความยั่งยืน
Strategies about sustainable business
operations by focusing on marketing
concepts and processes of marketing
management, sustainable products for
marketing opportunities, marketing
strategies development, engineeringintegrated organization, business control
and administration, and evaluation of
sustainable business
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การจัดการเทคโนโลยี กระบวนการวางแผนกล
ยุ ท ธ์ การพั ฒ นารู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ
ความยั่งยืน
Creativity and paradigm; technology
management process; technology
planning; internal and external
technology sourcing; technology
assessment; management of intellectual
property; financial analysis for
technology management; strategic
planning process ; sustainable business
model development
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1.4 ปรับเปลี่ยน
04-300-501 การจัดการเพื่อการเพิ่มผลผลิต
รายวิชาในหมวดวิชา Management for Productivity
พื้นฐาน
Improvement
การศึกษาทฤษฎี และแนวทางการจัดการเพื่อ
เพิ่ ม ผลผลิ ต การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การวางผั ง
โ ร งงา น กา ร วา งแ ผ นกร ะบ วนการผลิ ต
การบารุงรักษา การศึกษางาน ตลอดจนแนวคิด
และองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต สมั ย ใหม่ แ ละ
การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
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
Statistics for Research and Development
หลั ก สถิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เช่น การทดสอบสมมุติฐาน การวัด
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน การออกแบบ
การทดลอง ตลอดจนเทคนิ ค และ ระเบี ยบวิธี
การในการวิจัยและพัฒนา
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
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EN4111101 วิศวกรรมการวางแผนและควบคุม
การผลิต
Production Planning and Control
Engineering
การวางแผนและควบคุ ม การผลิ ต เทคนิ ค
การพยากรณ์ อุ ป สงค์ การจั ด การวางแผน
กา ร ผ ลิ ตร วม กา ร ก า ห นดการผลิ ต หลั ก
การควบคุ ม ของคงคลั ง การจั ด ล าดั บ งาน
การจั ด ท าก าหนดการผลิ ต การจั ด สมดุ ล
สายการผลิต
Production planning and control;
demand forecasting techniques; total
production planning; master production
schedule; inventory control; task
sequencing; production schedule
preparation; production line balancing
EN4111102 สถิ ติ แ ละการควบคุ ม คุ ณ ภาพใน
งานวิศวกรรม
Engineering Statistics and Quality Control
ความน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานทั้งแบบใช้
พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสั ม พั น ธ์ ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ในการควบคุ ม
คุ ณ ภาพในงานวิ ศ วกรรม แผนภู มิ ค วบคุ ม
การวิ เ คราะห์ ค วามสามารถของกระบวนการ
ผ ลิ ต ก า สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ พื่ อ ก า ร ย อ ม รั บ
ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม
Probability; random variables; parameter
estimation; parametric and nonparametric hypothesis testing; variance
analysis; regression and correlation;
fundamental of industrial quality
control; control charts; process
capability analysis; acceptance sampling
plan; engineering reliability
04-300-503 พื้นฐานการบัญชีและการเงิน
EN4111103 วิศวกรรมปฏิบัติการและการผลิต
Basics Accounting and Financing
Manufacturing and Operation Engineering
หลักเกณฑ์และวิธีการขั้นพื้นฐานในการบัน ทึก ความรู้เบื้องต้นของระบบการผลิต การออกแบบ
บั ญ ชี แ ละการจั ด ท างบการเงิ น การจ าแนก การด าเนิ น งานของระบบการผลิ ต การเลื อ ก
ประเภทรายงานทางการเงิ น ประโยชน์ แ ละ สถานที่ ตั้ ง การศึ ก ษางาน เทคนิ ค การจั ด การ
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ข้ อ จ ากั ด ของข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี การบั น ทึ ก
บั ญ ชี ต า ม ร ะ บ บ บั ญ ชี ต้ น ทุ น ม า ต ร ฐ า น
การจั ด แบ่ งสิน ทรัพ ย์ เป็น ต้น ทุ นและค่า ใช้จ่าย
การวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น การวางแผนและ
ควบคุมทางการเงิน การบริหารสภาพคล่องและ
กระแสเงิ น สด มู ล ค่ า ของเงิ น ตามเวลาและงบ
จ่ายลงทุน การคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ต้นทุน
และการจั ด หาเงิ น ทุ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 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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อุ ต สาหกรรมสมั ย ใหม่ ระบบการผลิ ต แบบ
โตโยต้า เทคนิคด้านการจัดการอื่นๆ ที่ทันสมัย
Fundamental of production system;
operation systems designing; location
selection; work study; modern
management techniques; Toyota
production system; other modern
management techniques

EN4111104 สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
Industrial Environment
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม หลักการจัดการ
สิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้อร้องเรียนและปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ และเอกชน
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนเบื้องต้น
อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
Industrial environmental problems;
principles of environmental
management; industrial environmental
policy; environmental problem and
complaints; public and private in
environmental management;
introduction to sustainable
environmental management;
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international convention on
environment
ตัดรายวิชาออก
04-315-504 การวิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จ เชิ งปริ ม าณ
Quantitative Business Analysis

1.5 ปรับเปลี่ยน
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
รายวิชาในหมวดวิชา 04-315-504 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ
เลือก
Quantitative Business Analysis
มุมมองของเทคนิคการปฏิบัติงานที่สามารถใช้ใน
การแก้ ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ โดยเน้ น ไปทางด้ า น
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ งื่ อ น ไ ข เ กี่ ย ว กั บ เ ทค นิ ค
เชิ ง ปริ ม าณที่ อ าจจะน าไปประยุ ก ต์ เ ข้ า กั บ
การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร ในการพั ฒ นา
ความสามารถเพื่อสื่อสาร ระหว่างนักวิเคราะห์
และผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินข้อจากัดของ
เทคนิ ค ต่ า งๆ ตรวจสอบ การประยุ ก ต์ ข อง
เทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์ การจัดการเข้ากับ
ปัญหาหลายชนิดช่วยให้ผู้บริหารแยกประเด็น
ส าคั ญ ช่ ว ยก าหนด และวิ เ คราะห์ ปั ญ หา ซึ่ ง
รวมทั้ ง ปั ญ หาด้ า นการควบคุ ม และปั ญ หา
ทางด้านนโยบาย
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 policymaking issues
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
ตัดรายวิชาออก
04-315-505 การบริหารการเงินสาหรับผูบ้ ริหาร 04-315-505 การบริหารการเงินสาหรับผูบ้ ริหาร
Executive Financial Management
Executive Financial Management
แนวคิด ผลตอบแทนและความเสี่ยง มูลค่าของ
เงินตามเวลา การวิเคราะห์ การพยากรณ์ และ
การวางแผนทางการเงิ น การบริ ห ารเงิ น ทุ น
หมุ น เวี ย น การลงทุ น ในโครงการลงทุ น ต่ า งๆ
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ภายใต้ ค วามแน่ น อน และความไม่ แ น่ น อน
โครงสร้างเงินทุน และต้นทุนของแหล่งเงินทุ น
นโยบายเงิ น ปั น ผล ต้ น ทุ น การเช่ า สิ น ทรั พ ย์
การรวมกิจการและประยุกต์เพื่ อการตัด สิ น ใจ
ด้านอื่นที่สัมพันธ์กับการเงิน
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
2. ปรับหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการ ประจาปีการศึกษา แบ่งเป็น 3 ภาคเรียน ดังนี้ ประจาปีการศึกษา แบ่งเป็น 3 ภาคเรียน ดังนี้
ดาเนินการเรียนการ ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคเรียนที่ 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
สอน
ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 ปัญหาของ
1) ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรหากเป็นผู้จบใหม่ เพิ่มข้อ 3
นักศึกษาแรกเข้า
มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) เนื่องจากการเรียนการสอนเน้นการวิจัยต่อ
แต่ ข าดทั ก ษะการจั ด การอุ ต สาหกรรมและ ยอดด้านการจัดการอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้เรียน
การวิ จั ย ซึ่ ง หลั ก สู ต รเน้ น ทั ก ษะการจั ด การ จึ ง ต้ อ งทบทวนความรู้ พื้ น ฐานด้ า นวิ ศ วกรรม
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
การจัดการอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต และ
2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการเรียน การวิจัย
การสอนเน้นการสอนด้วยตาราภาษาอังกฤษ
2.3 กลยุทธ์ใน
1) เรียนปรับพื้นฐานก่อนการศึกษาในภาคเรียน 1) ในกรณีที่พบว่านักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาตาม
การดาเนินการเพื่อ
แรก โดยหลักสูตรกาหนดให้มีการปรับพื้น ฐาน ข้ อ 2.4.1 ให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นปรั บ พื้ น ฐานก่ อ น
การแก้ไขปัญหา/
จานวน 3 วิชา ประกอบด้วย วิชาการจัดการเพือ่ การศึ ก ษาในภาคเรี ย นแรก โดยหลั ก สู ต ร
ข้อจากัดของ
การเพิ่มผลผลิต วิชาสถิติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ก าหนดให้ มี ก ารปรั บ พื้ น ฐาน จ านวน 2 วิ ช า
นักศึกษาในข้อ 2.3
และวิชาพื้นฐานการบัญชีและการเงิน
ประกอบด้ ว ย วิ ช า EN4111101 วิ ศ วกรรม
2) มหาวิทยาลัยกาหนดให้ผู้เข้าศึกษาทุกคนต้อง การวางแผนและควบคุ ม การผลิ ต และวิ ช า
สอบผ่ า นภาษาอั ง กฤษหรื อ เข้ า เรี ย นตาม EN4111102 สถิติและการควบคุมคุณภาพใน
โปรแกรมที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
งานวิศวกรรม
2) ในกรณีที่พบว่านักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาตาม
ข้ อ 2.4.2 ซึ่ ง สอบไม่ ผ่ า นตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ก าหนด ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า เรี ย นตามโปรแกรม
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
3) ในกรณีที่พบว่านักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาตาม
ข้อ 2.4.3 นักศึกษาต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อน
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การศึ ก ษาในภาคเรี ย นแรก ตามดุ ล พิ นิ จ
กรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร โดยหลั ก สู ต ร
กาหนดให้มี
ก า ร ป รั บ พื้ น ฐ า น สู ง สุ ด จ า น ว น 4 วิ ช า
ประกอบด้ ว ยวิ ช า EN4111101 วิ ศ วกรรม
กา ร วา งแ ผ นแ ล ะ ค วบ คุ ม กา ร ผ ลิ ต วิ ช า
EN4111102 สถิติและการควบคุมคุณภาพใน
งานวิ ศ วกรรม วิ ช า EN4111103 วิ ศ วกรรม
ปฏิบัติการและการผลิต และวิชา EN4111104
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

สมาคมวิชาชีพ/
บริการชุมชน

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2543 - 2550
พ.ศ. 2544 - 2548

นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
อาจารย์
ปริญญาเอก Ph.D. (Engineering Management)
University of Missouri-Rolla, USA., 2542
ปริญญาโท M.Sc. (Engineering Management)
University of Missouri-Rolla, USA., 2539
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่ ง ยื น คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-9132424
- รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ผู้แทนประเทศไทยในกรรมการวิชาการมาตรฐาน
การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (IEC/TC111 WG2)
- กรรมการวิ ช าการ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมด้ า น
สิ่งแวดล้อม กว. 1008
- ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
- อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย
รั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการจั ด การ
อุ ต สาหกรรมเพื่ อ คว ามยั่ ง ยื น คณะวิ ศ วกรรมศาส ตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่ ง ยื น คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ผู้บรรยายพิเศษ และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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1.

2.

3.

4.

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2545 - 2550
ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และเทคโนโลยีพลังงาน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2545 - 2547
อนุกรรมการกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่าง
ควบคุมเครื่องเจียระไน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พ.ศ. 2544 - 2550
ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอร์การจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พ.ศ. 2539 - 2542
Research Assistant, Computer Integrated
Manufacturing Lab, University of Missouri-Rolla, USA.
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
บทความทางวิชาการ
พงษ์ชัย พงษ์ชวลิต และ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล . การกาหนดแนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร สาหรับโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย โดยใช้การประเมินคาร์บอน
ฟุตพริ้ น ขององค์กร ตามแนวทางขององค์การบริห ารและจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน). การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดาเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ประจาปี 2558, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
12 พฤษภาคม 2558.
จิระยุทธ เปี่ยมคุ้ม และ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล . การกาหนดแนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของผลิตภัณฑ์สาหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กโดยใช้การประเมินคารบ์อนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
ตามแนวทางขององค์การบริหารและจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). การประชุม
วิ ช าการด้ า นการพั ฒ นาการด าเนิ น งานทางอุ ต สาหกรรมแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 6 ประจ าปี 2558,
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 12 พฤษภาคม
2558.
สุรพล ถาวรปัญญรัศมี และ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ
แพทย์ทางรังสีวินิจฉัย กรณีศึกษาบริษัท พรีไซซ์เมดิคอลซิสเท็ม จากัด. การประชุมวิชาการด้าน
การพัฒนาการดาเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจาปี 2558, ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 12 พฤษภาคม 2558.
ไพศาล พุ่มพงษ์ และ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล . การลดของเสียจากกระบวนการผลิ ตยางนอก
รถจั ก รยานโดยเทคนิ ค ซิ ก ส์ ซิ ก ม่ า . การประชุ ม วิ ช าการและน าเสนอผลงานทางวิ ศ วกรรม
นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557, สถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
14-15 ตุลาคม 2557.
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5. พิจารณ์ สุริยวงศ์, ปริญญ์ บุญกนิษฐ, ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล,และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์บล็อกก่อผนังจากวัสดุที่เหลือใช้. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม
นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557, สถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
14-15 ตุลาคม 2557.
6. ภาณุวัฒน์ เพ็ชรใส, ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสาหรับองค์กร โดยการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า : กรณีศึกษา
บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จากัด. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการ
จัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557, สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557.
7. ณรงค์ เจริญสุข, สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ, ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การบริหาร
ความเสี่ยงจากอันตรายของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์. การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานทางวิ ศ วกรรม นวั ต กรรมและการจั ด การอุ ต สาหกรรมอย่ า งยั่ ง ยื น ครั้ ง ที่ 3
ประจ าปี 2557, สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มอุ ต สาหกรรม สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และ
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมการจั ด การอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557.
8. สุ วัส ส์ แพ่งธีร ะสุ ขมัย , ณัฐ วรพล รัช สิ ริวัช รบุล , ปริญญ์ บุญกนิษฐ และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษ ะ.
คาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกระบวนการผลิตภาชนะพลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีนสีขาว ขนาด 22
ออนซ์ พิมพ์ลวดลาย กรณีศึกษา อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก . การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานทางวิ ศ วกรรม นวั ต กรรมและการจั ด การอุ ต สาหกรรมอย่ า งยั่ ง ยื น ครั้ ง ที่ 2
ประจ าปี 2556, สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มอุ ต สาหกรรม สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และ
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมการจั ด การอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 28-29 ตุลาคม 2556.
9. จิรายุส จันทราภาสกุล, ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และ สหรัตน์ วง์ษ์ศรีษะ. การพัฒนากระบวนการ
รี ไ ซเคิ ล พลาสติ ก ซี พี พี ใ นอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภัณ ฑ์ ก ลั บมาใช้ใ หม่ เ พื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต และ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน . การประชุมวิช าการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม
นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจาปี 2555, สถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
17-18 ตุลาคม 2555.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน

นายปริญญ์ บุญกนิษฐ
อาจารย์
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545
ปริญญาตรี อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
(อันดับหนึ่ง เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2541
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่ ง ยื น คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-9132424

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2556 - 2558
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จากัด
พ.ศ. 2549 - 2550
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พ.ศ. 2550 - 2551
ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมโครงการ Machine Fund
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2550
นักวิจัยพิเศษสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โครงการ Green Camp และโครงการ TLC
พ.ศ. 2550
นักวิจัยพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ MTEC (CTAP)
โครงการ EuSPF
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
บทความทางวิชาการ
1. Boonkanit, P., Pasanpan, R., 2015. The DSS for Design Electrical and Communication
System in Internal Buildings. International Journal of Engineering Trends and
Technology, March 2015, Vol. 21 No 1. ISSN: 22315381.
2. อนุ ษรา คาสาร และ ปริ ญญ์ บุญกนิษฐ. การประยุ กต์ ใช้ Material & Waste Flow Analysis
ร่วมกับ AHP ในการคัดเลือกศักยภาพของเสียอุ ตสาหกรรมที่เหมาะสมในการบริหารจั ด การ:
กรณี ศึ ก ษานิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ . การประชุ ม สหวิ ท ยาการศึ ก ษาครั้ ง ที่ 3, สถาบั น
เทคโนโลยีไทย-ญี่น,
่ปุ่ 15 พฤษภาคม 2558.
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3. นพวรรณ เจริญกิจ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การออกแบบระบบบาร์โค้ดเพื่อควบคุมชิ้น งานใน
โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ฟ อ ก ย้ อ ม แ ล ะ ต ก แ ต่ ง ผ้ า ผื น , ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ครั้ ง ที่ 53, สาขาสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3-6 กุมภาพันธ์ 2558.
4. เสกสรร กันธรส และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. กระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกแนว
ทางการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมบางปู. การประชุม
วิ ช าการด้ า นการพั ฒ นาการด าเนิ น งานทางอุ ต สาหกรรมแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 6 ประจ าปี 2558,
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 12 พฤษภาคม
2558.
5. ศุภการ ตรีชัยชญาการ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกสาหรับใช้งานภาย
นอกจากกากอุตสาหกรรม. การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดาเนินงานทางอุตสาหกรรม
แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 6 ประจ าปี 2558, ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 12 พฤษภาคม 2558.
6. รัชนี ปาสาณพันธ์ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ
ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ.
2557 (IE Network Conference 2014), สาขาวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 30-31 ตุลาคม 2557.
7. รังสี จุลโพธิ์ทอง และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การพัฒนาแม่พิมพ์ต้นแบบสาหรับผลิตชิ้นงานด้านใน
ส่ ว นหลั งของรถยนต์ด้ว ยเทคนิคการจาลองการตัดขณะขึ้นรูป . การประชุมวิช าการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2557 (IE Network Conference 2014), สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 3031 ตุลาคม 2557.
8. แสนศักดิ์ ภาคลาเจียก และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ ด้ว ย
แนวคิดการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา : บริษัท ซีวิก้ า (ประเทศไทย) จากัด. การประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2557 (IE Network Conference 2014), สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้าคุณ ทหาร
ลาดกระบัง, 30-31 ตุลาคม 2557.
9. แสนศักดิ์ ภาคลาเจียก และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การพัฒนากระบวนการจัดซื้อสีเขียวที่ยั่งยืนใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ผู้ส่งมอบอุตสาหกรรมโลหะปั้มขึ้นรูป . การ
ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557, สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557.
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10. คานวณ วงค์สวัสดิ์ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเครื่องชิ ลเลอร์
ด้ ว ยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ซ อฟแวร์ โ ปรแกรมเมเบิ้ ล ลอจิ ก คอนโทรลเลอร์ ค วบคุ ม การท างานของ
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จากัด. การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานทางวิ ศ วกรรม นวั ต กรรมและการจั ด การอุ ต สาหกรรมอย่ า งยั่ ง ยื น ครั้ ง ที่ 3
ประจ าปี 2557, สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มอุ ต สาหกรรม สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และ
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมการจั ด การอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557.
11. พรรัตน์ ศรีพัฒน์ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้หลักการของลีน ซิกม่าใน
กระบวนการติดตั้งแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งอ่าวไทย. การประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557,
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557.
12. ฐิติพร กิจกอบชัย, ปริญญ์ บุญกนิษฐ และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. การพัฒนาบล็อกคอนกรีตอัดแรง
รับน้าหนักเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม
และการจั ด การอุ ต สาหกรรมอย่ า งยั่ ง ยื น ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี 2556, สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ ม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
28-29 ตุลาคม 2556.
13. Kengpol, A. and Boonkanit, P., 2011. The decision support framework for developing
Ecodesign at conceptual phase based upon ISO/TR 14062. International Journal of
Production Economic, Volume 131, Issue 1, May 2011, Pages 4-14, Innsbruck 2008.
(Impact factor 2.3)
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

นายสุรเชษฐ เดชฟุ้ง
อาจารย์
ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538
สังกัดหน่วยงาน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-9132424
ตาแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประสบการณ์
ประสบการณ์ ท างด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละประหยั ด พลั ง งานใน
โรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร มากกว่า 13 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานมากกว่า 24 หน่วยงาน
ประสบการณ์การอบรม
- วิทยากรบรรยายด้านพลังงานและงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ตามโรงงานและสถานประกอบการต่างๆ
- วิทยากรอบรมการทางานกับเครื่องกลไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลังให้กับวิศวกร
การไฟฟ้าภูมิภาค
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
บทความทางวิชาการ
1. เฉลิมพล เฮียบสุวรรณ และ สุรเชษฐ เดชฟุ้ง. การสร้างระบบการบริหารจัดการความเสียหายหม้อ
แปลงไฟฟ้ากาลังด้วยวิธีการ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (SIME). การประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557, สถาบันสิ่งแวดล้อมอุต สาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่ งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557.
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2. ศานติ อธิ ย ะ, สุ ร เชษฐ เดชฟุ้ ง , สหรั ต น์ วงษ์ ศ รี ษ ะ, ณั ฐ วรพล รั ช สิ ริ วั ช รบุ ล , และ ปริ ญ ญ์
บุญกนิษฐ. การเลือกบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตามสภาพโดยพิจารณาจากค่า
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER). การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม
นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557, สถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
14-15 ตุลาคม 2557.
3. สุรเชษฐ เดชฟุ้ง. 2556. การใช้มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าแบบดิจิตอลเพื่อหาค่าการใช้พลั งงาน
จาเพาะ (SEC) ของเครื่องจักร. วิศวกรรมสาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู
ประถัมภ์. 66, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) : 48-52.
4. ชาญณรงค์ นามสนิท, สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. การศึกษาอัตราความสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงเอทานอลในรถจักรยานยนต์ 135 ซีซ.ี ด้วยแนวทางการอนุรักษ์พลังงานเพื่อความยั่งยืน.
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจาปี 2555, สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่ อ
ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 17-18 ตุลาคม 2555.
5. สุธี ขาเมือง, สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้า
ด้วยการใช้กระจกสูญญากาศ. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม
และการจั ด การอุ ต สาหกรรมอย่ า งยั่ ง ยื น ครั้ ง ที่ 1 ประจ าปี 2555, สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ ม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
17-18 ตุลาคม 2555.
6. สุรเชษฐ เดชฟุ้ง. 2555. การออกแบบสร้างกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบสาหรับระบบจ่าย
เชื้อเพลิงร่วมของเครื่องยนต์ดีเซล/ส่วนฮาร์ดแวร์. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาร. 3, 3 (พฤศจิกายนธันวาคม) : 63-68.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558 – 2559

นายสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
อาจารย์
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554
ปริญญาโท ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546
ปริญญาตรี ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2535
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พระนคร โทรศัพท์ 02-9132424

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
บทความทางวิชาการ
1. สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และ สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง . การออกแบบและพัฒนากระบวนการสลายโลหะ
ประสานโคบอลด์ออกจากซีเมนต์ทังสเตนคาร์ไบด์ด้วยระบบไฮโดรเทอร์มอลทรีตเมนต์. สาขาวิชา
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต เครื่ อ งมื อ และแม่ พิ ม พ์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2556.
2. วิภาสพล อ่อนสอาด, สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง และสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. การหาค่าที่เหมาะสมสาหรับการ
ล้างทาความสะอาดชิ้นงานด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคในผลิตภัณฑ์ฐานรองรับชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ.
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจาปี 2555, สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 17-18 ตุลาคม 2555.
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3. สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ, สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง , คมพันธ์ ชมสมุทร และ ประสิทธิ์ แพงเพชร. พัฒนา
เทคโนโลยี การผลิ ตภัณฑ์โ ลหะผงทังสเดคาร์ ไบด์เ พื่ อการใช้งานในอุตสาหกรรมอย่า งยั่ ง ยื น .
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เครื่ อ งมื อ และแม่ พิ ม พ์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554.
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ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

นายสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546
ปริญญาตรี ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2531
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการจั ด การ
อุ ต สาหกรรมเพื่ อ คว ามยั่ ง ยื น คณะวิ ศ วกรรมศาส ตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-9132424

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2553 – 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2536 – 2547
รองหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
พ.ศ. 2531 – 2535
วิศวกร/ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท ไลอ้อน คอนเทนเนอร์ส จากัด
พ.ศ. 2543 – 2548
ที่ ป รึ ก ษา การเพิ่ ม ผลผลิ ต และพั ฒ นาระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก (SMEs) กรมส่ งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
บทความทางวิชาการ
1. หะริน กุลพิทักษ์ และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. การออกแบบบันไดข้างเรือต้นทุนต่าสาหรับเรือเดิน
สมุทร 65.2 เมตร. การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดาเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ
ครั้ ง ที่ 6 ประจ าปี 2558, ภ าควิ ช าวิ ศ ว กรรมอุ ต สาหการ คณะวิ ศ ว กรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 12 พฤษภาคม 2558.
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2. ชยพล สว่างญาติ, ปริญญ์ บุญกนิษฐ และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการ
ผลิตเบาะรถยนต์โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคลีน กรณีศึกษาบริษัท ทีเอสเทค ประเทศไทย จากัด .
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557, สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557.
3. ปิยรัตน์ ฤทธิเดช, สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ, ปริญญ์ บุญกนิษฐ และ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล. การศึกษา
กระแสไฟเชื่อมที่เหมาะสมในการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน API 2W Gr. 50/S355KL+20 โดยใช้
เทคโนโลยีฟลั๊กคอร์วายในการเชื่อมแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ (กรณีศึกษา คอนดักเตอร์ไกด์
ตามแนวทางการเพิ่ มผลผลิ ตเพื่ อความยั่ งยืน). การประชุมวิช าการและน าเสนอผลงานทาง
วิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557, สถาบัน
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร, 14-15 ตุลาคม 2557.
4. เกียรติกร วิจิตรเวชการ, สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ, ปริญญ์ บุญกนิษฐ และ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล. การ
พัฒนาความเชี่ยวชาญของช่างเทคนิคยานยนต์ด้วยระบบทวิภาคีเพื่อรองรับศูนย์บริการรถยนต์:
กรณีศึกษา นักศึกษาสาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ. การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานทางวิ ศ วกรรม นวั ต กรรมและการจั ด การอุ ต สาหกรรมอย่ า งยั่ ง ยื น ครั้ ง ที่ 3
ประจ าปี 2557, สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มอุ ต สาหกรรม สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และ
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมการจั ด การอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557.
5. ปฐมพงษ์ จานงค์พันธ์ , สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การพัฒนาคุณลักษณะผง
ทังสเตนคาร์ไบด์รีไซเคิลที่เหมาะสมสาหรับการใช้งาน. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน
ทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจั ดการอุ ตสาหกรรมอย่า งยั่ งยื น ครั้งที่ 2 ประจาปี 2556,
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, 28-29 ตุลาคม 2556.
6. วิภาสพล อ่อนสอาด, สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. การหาค่าที่เหมาะสมสาหรับ
การล้างทาความสะอาดชิ้นงานด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคในผลิตภัณฑ์ฐานรองรับชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์
ไดร์ ฟ . การประชุ ม วิ ช าการและน าเสนอผลงานทางวิ ศ วกรรม นวั ต กรรมและการจั ด การ
อุ ต สาหกรรมอย่ า งยั่ ง ยื น ครั้ ง ที่ 1 ประจ าปี 2555, สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มอุ ต สาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 17-18 ตุลาคม 2555.
7. จิรายุส จันทราภาสกุล, ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และ สหรัตน์ วง์ษ์ศรีษะ. การพัฒนากระบวนการ
รี ไ ซเคิ ล พลาสติ ก ซี พี พี ใ นอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภัณ ฑ์ ก ลั บมาใช้ใ หม่ เ พื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต และ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน . การประชุมวิช าการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม
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นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจาปี 2555, สถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
17-18 ตุลาคม 2555.
8. ชาญณรงค์ นามสนิท, สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. การศึกษาอัตราความสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงเอทานอลในรถจักรยานยนต์ 135 ซีซ.ี ด้วยแนวทางการอนุรักษ์พลังงานเพื่อความยั่งยืน.
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจาปี 2555, สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 17-18 ตุลาคม 2555.
9. Wongsisa, Saharat. 2011. Effects of Temperatures, Operating Potentials and HCl on
Recovering WC from Cemented Tungsten Carbide Scraps, Waset, Thailand
International Conference Program, 1140-1145.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555 – 2558
พ.ศ. 2543 – 2558
พ.ศ. 2555 – 2557
พ.ศ. 2539 – 2557
พ.ศ. 2543 – 2547
พ.ศ. 2539 – 2541

นายวิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2539
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
โทรศัพท์ 02-836-3000 ต่อ 4123
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อีทีเฮท เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน/วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบระบบ
ทางความร้อน
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขต
ตาก) จังหวัดตาก
เลขาสานักงานฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยา
เขตตาก) จังหวัดตาก
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเอกสารการพิมพ์ (ฝ่ายบริการการศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตตาก) จังหวัดตาก
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1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
บทความทางวิชาการ
Kanthang P. and Ritthong W. “The Study of Brown Rice Friction by Using Kernal
Tracking in Kerosene” The 6th RMUTP International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Development: Current Challenges
towards Creative and Green Economy, 15-16 July 2015, Pullman Bangkok King
Power Hotel, Bangkok, Thailand.
Hirunrat K.,Thongdangjour N., Puaktet N., Ritthong W. and Kanthang P. “The Study
of Paddy Rice Dryer by Coveyer Pipe Drying System” The 6th RMUTP International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development:
Current Challenges towards Creative and Green Economy, 15-16 July 2015, Pullman
Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand.
Ritthong W., Kiatsiriroat T., Wongsuwan W. and Nuntaphan A. “Performance analysis
of a modular adsorption cooling system with sonic vibration at adsorber” Journal
of Experiment Heat Transfer, Vol.27, Issue1, Page 14-21, 1 January 2014.
Ritthong W., Thong-on S., Nimmol C., and Nim-anomg N. “Study of high-moisture
soybean meal drying using an impinging stream dryer” The 13th Conference of Heat
and Mass Transfer in Thermal Equipment, 13-14 March 2014, Chanthaburi, Thailand.
Polsimma P., Boonmee P., Ritthong W., Yodrax A., Hirnwat A., and Nimmol C. “Study
of Paddy Drying using Thermosyphon Heat Pipe” The 5th Conference of
Rajchamangala University of Technology Tawan-ok, 14-16 May 2012, Chonburi,
Thailand.
Nimmol C. and Ritthong W. “Application of Thermosyphon Heat Pipes for Paddy
Dehydration Process” KKU research journal, Vol.17, No.6, P. 862-879, 29 April 2012.
Chansomrong V., Boonlert P., Ritthong W., Nimmol C., and Kanthang P. “The
Characteristic properties of Paddy from the Pneumatic” The 5th Conference of
Rajchamangala University of Technology Tawan-ok, 14-16 May 2012, Chonburi,
Thailand.
Ritthong W., Chadathorn P., and Thong-on S. “Enhancing Performance of Air
Conditioner by used Condensate Water at Evaporator Set”. The 11th Conference of
Heat and Mass Transfer in Thermal Equipment, 8-9 March 2012, Chanthaburi,
Thailand.
Ritthong W., Boonmee P., and Worranawin W. “Building Separation the Hydrogen
from water with used Co-fuel in Small Engine”. The 11th Conference of Heat and
Mass Transfer in Thermal Equipment, 8-9 March 2012, Chanthaburi, Thailand.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

นายคมพันธ์ ชมสมุทร
อาจารย์
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546
ปริญญาตรี ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2537
สังกัดหน่วยงาน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โทรศัพท์ 02-9132424
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
บทความทางวิชาการ
1. สุวรรณ เสมอโภค, สุขสันต์ สืบเหล่างิ้ว, ภาคิน โชติจาตุพร และ คมพันธ์ ชมสมุทร. การสร้าง
ต้นแบบเรือเก็บขยะอัตโนมัติ, การประชุมวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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