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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มีการทาความร่วมมือและร่วมงานกับหน่วยงานและบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ดังนี้
1) บริษัท อาซาฮี-ไทยอัลลอย จากัด
9/23 ซอยจัดสรรการคลัง ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
2) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โซน C ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติ ์ิ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
4) สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เลขที่ 86/6 ซอยตรีมิตร พระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561
สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2561
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561
สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2561
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดั บ อุดมศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสาเร็จการศึกษา
1) นักวิจัยและพัฒนา ผูเชี่ยวชาญในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
2) อาจารยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
3) นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอิสระและผู้บริหารหน่วยงานที่มีความสามารถในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทางานเพื่อความยั่งยืน
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเปนตองนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
-2564) ซึ่ ง ยึ ด หลั ก “ปรั ช ญา ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” “การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” และ “คนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การพั ฒ นา” ที่ มี หั ว ใจหลั ก ในการสร้ า งสมดุ ล ของสามทุ น คื อ ทุ น เศรษฐกิ จ ทุ น สั ง คม และทุ น
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม โดยแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 นี้ ได้จัดทา
บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องเร่งสร้างการพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนา ในทุกมิติ
เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของประเทศไทย ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นเศรษฐกิจฐานคุณค่า (Value Base Economy)
เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคต
โดยสถานการณ์ ใ นยุ ค ประเทศไทย 4.0 และอุ ต สาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) นี้ จะเห็ น ได้ ว่ า
การบูรณาการความรู้แขนงต่างๆ ทางอุตสาหกรรมแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความรวดเร็ว คล่องตัว ลดการใช้แรงงานคน มีการดาเนินงานด้วยเทคโนโลยีด้วยระบบอัตโนมัติ ส่งเสริ ม
นวัตกรรมการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงแนวคิดการบริหารจัดการ ตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึง
ได้นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงมีความปลอดภัยด้านการบริหารจัดการทั้งระบบแบบองค์รวมด้วยเทคโนโลยียิ่งต้องมี
มากขึ้น โดยเฉพาะการผสมผสาน องค์ความรู้ที่สัมพันธ์กัน อาทิ องค์ความรู้ด้านการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) สัมพันธ์กับการผลิตแบบโซ่อุปทาน (Supply Chain) และการขายแบบนอกระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Off Line) การเงินยุคดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ (Digital Lifestyle) สัมพันธ์กับการผลิต แบบอัตโนมัติ
(Automation) หรือ การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) สัมพันธ์กับต้นทุนสัมพันธ์กับเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบของการบริหารจัดการ ธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยี
ในภาพรวมยุคใหม่ จ ะอยู่ภายใต้ร ะบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพได้ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศ
อย่างยิ่ง หากมีการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้การจัดการวิศวกรรมยุคใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ ประเทศไทย
ได้ นั ก วิ จั ย หรื อ ผู้ บ ริ ห ารยุ ค ใหม่ ซึ่ ง มี อ งค์ ค วามรู้ แ บบสหวิ ท ยาการ ที่ ทั น สมั ย เข้ า มาบริ ห ารจั ด การระบบ
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้ทั่วโลกกาลังมีแนวโน้มเพิ่มนักวิจัย และองค์ความรู้ทางด้านนี้ เพิ่มขึ้น
เริ่มมีคนสนใจเป็น อย่างมาก สังเกตได้จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการและ
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการเกี่ยวกับ การวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศรวมถึงนโยบายวิสัยทัศน์ และนโยบายขององค์กรชั้นนาทั่วโลก เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จากัด,บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเซีย (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนาเกี่ยวกับการจัดการ
เชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรเพื่อพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมพิจารณาถึงองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
ปัจจุบันประเทศไทยกาลั งปรับ กระบวนทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค 4.0 และขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่สังคมที่มุ่งเน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการจัดการเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อศักยภาพและความมั่น คงขององค์กรที่มีบริบท (Context) ด้านการผลิตและพัฒนาปัจจัย
การผลิตสาหรับผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงรูปแบบและวิธีการทางานของทรัพยากรบุคคลในส่วน
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ต่าง ๆ ภายในองค์กรและสังคมมีการเชื่อมโยงทั้งข้อมูล (Data) และข่าวสาร (Information) เพื่อการจัดการ
ที่ซับซ้อนมากขึ้น
ด้านการผลิตและการบริโภคตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
สามารถใช้เป็ น ต้น แบบของสังคมที่ยั่ งยื น นาไปสู่การพัฒ นาทางเลื อกของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยลดความจ าเป็ น ในการสร้ างเงื่อนไขใดๆ เพื่อควบคุมการทาลายทรั พยากรธรรมชาติ ทาให้ ค่าใช้จ่าย
ทางสังคมน้อยลง โดยหันมาสนใจด้านการใช้พลังงานทดแทน ด้านการใช้เทคโนโลยี
ดังนั้ น ทางหลั กสู ตรจึ งมี การวางแผนในการจัดทาหลั กสู ตรและพิจารณาด้านการพั ฒ นา
ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการที่ประเทศไทยเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่ งมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ยุคใหม่และเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการวิจัย
และการพัฒนา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้นาไปสู่การเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะทางปัญญา
และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมด้านการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มีความสามารถในการวินิจฉัย
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
เมื่อพิจารณาผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมแล้วพบว่า
การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
ต้องดาเนินการอย่างสอดคล้องตามพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภ ายนอก จึงจาเป็นต้องพัฒ นาหลั กสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ
และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
โดยการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะทางปัญญา ความชานาญ และมีความสามารถ
ในการปฏิบั ติงานหรื อพัฒ นาเทคโนโลยี ที่เหมาะสม มีความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้เทคโนโลยี ใ หม่
มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กร และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
เมื่อพิจ ารณาพัน ธกิจ หลั ก ของมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร จัดการศึ ก ษา
ที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ภาคการผลิตและภาคบริการ บริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปด
สอนเพื่อใหบริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
-
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตนักวิจัยระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน หรื อสามารถเสนอแนวทางใหม่ในการนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างบูรณาการ
และสร้ างสรรค์ ที่ ก้ าวหน้ าในด้ านวั ตถุ ดิ บและของเสี ย (Material and waste) พลั งงาน (Energy) สิ่ งแวดล้ อม
(Environment) และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Industry automation) เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน ตอบสนองนโยบายชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาติ
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ โดยเน้นวิจัยทั้งทางด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติ
นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการนาเอาไปทาการตลาดและการบริหารจัดการเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุด
ในอุ ตสาหกรรม ตามแนวคิ ดประชุมสุ ดยอดผู้ นาโลก EARTH SUMMIT ในปี ค.ศ.1992 (Agenda twenty-one)
ซึ่งว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการดารงชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลง
อย่ างรวดเร็ ว ขึ้น รวมถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งกับการดาเนินธุรกิ จ เนื่องจาก
การเข้าถึงความต้องการเชิงลึก เข้าถึงความรู้สึกของผู้บริโภค จะทาให้ธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้น การบริการให้ผู้บริโภค
จะมีความเป็นอัตลักษณ์ การแข่งขันทางธุรกิจจะมีความรุนแรงสูงขึ้น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จะเข้ามา
แทนที่แรงงานยุคดั้งเดิม ความก้าวหน้าทางวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเข้าไปแทนที่ความเชื่อแบบเดิมๆ
ระบบดิจิทัลจะทาให้ธุรกิจบางอย่างล่มสลาย หนังสือนิตยสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ จะเริ่มปิดตัว
เพราะผู้บริโภคจะค้น คว้าหาข้อมูล ดูบันเทิงทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น หรือที่เรียกว่า เมกะเทรนด์ (Mega
Trends) ทั้งนี้สาขาวิชาฯจึงต้องการที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความ
ยั่ งยื น ให้ มีความรู้ แ ละทัก ษะการทาวิจั ย ด้ว ยการค้ นคว้า ทดลองและวิเ คราะห์ เ ฉพาะแขนงวิช าส่ ง เสริ ม
การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ และนาสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม
สร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ให้แก่ประเทศไทยและพัฒนาไปถึงระดับนานาชาติ
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ให้มี
ความรู้และทักษะการทาวิจัยด้วยการค้นคว้า ทดลองและวิเคราะห์เฉพาะแขนงวิชา
2) เพื่อพัฒนาวิศวกรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม ความรู้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ และทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ห รื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้อ งค์ ค วามรู้ ใ ห้ เ กิ ด ความก้ า วหน้า ในสาขา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม
เพือ่ ความยั่งยืน ให้มีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ. กาหนด

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล
ตรงตามความต้องการผู้ใช้
บัณฑิตภาคอุตสาหกรรม
- ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

- เอกสารหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการและความจาเป็น
ของภาคอุตสาหกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการ
อุตสาหกรรม ด้านการผลิต
เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม
เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม

- ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม
การออกแบบเชิงวิศวกรรม และ
วิวัฒนาการ ด้านพลังงาน
สิ่งแวดล้อม และวัสดุ
- การศึกษาและดูงาน

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- ผลงานวิจัยและการเผยแพร่
ผลงาน
- ความพึงพอใจในการประกอบ
อาชีพ ความรู้ ความสามารถ
ในการทางานของบัณฑิต
โดยเฉลี่ยในระดับดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ใช้ ร ะบบทวิ ภ าค (Semester System) โดยแบ่ ง เวลาศึ ก ษาในปี
การศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (Firtst Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป เป็นเวลา 16 สัปดาห์
รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 16
สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8
สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสาหรับการสอนด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ประจาปีการศึกษา แบ่งเป็น 3 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขา
วิทยาศาสตร์ และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากาหนด ว่าด้วยเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
โดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.4.1 นักศึกษาขาดประสบการณ์เกี่ยวกับสถานประกอบการ และความรู้ทางวิศวกรรม
2.4.2 นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ เนื่องจากการเรียนการสอนเน้นการ
สอนด้วยตาราภาษาอังกฤษ
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4
2.5.1 ในกรณีที่พบว่านักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาตาม ข้อ 2.4.1 ให้จัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกอบรม
ความรู้กับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิศวกรรม
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2.5.2 ในกรณี ที่ พ บว่ า นั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า มี ปั ญ หาตาม ข้ อ 2.4.2 ซึ่ ง สอบไม่ ผ่ า นตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ นักศึกษาดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง
วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6.1 ภาคปกติ
จานวนนักศึกษาในแต่ละปี
ระดับชั้นปี
2561
2562
2563
2564
2565
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 3
5
5
5
รวม
5
10
15
15
15
คาดว่าจะจบการศึกษา
5
5
5
2.6.2 ภาคสมทบ
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2561
10
10
-

จานวนนักศึกษาในแต่ละปี
2562
2563
2564
10
10
10
10
10
10
10
10
20
30
30
10
10

2565
10
10
10
30
10

2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ภาคปกติ
รายละเอียดรายรับ
ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2561
400,000
400,000

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

2.7.2 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ภาคสมทบ
รายละเอียดรายรับ
ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
1,600,000 3,200,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
1,600,000 3,200,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
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2.7.3 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
ภาคปกติ
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
(40% ของรายรับ)
รวม ก.
ข. งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม ข.
รวม (ก.) + (ข.)
จานวนนักศึกษา

2561

2562

ปีงบประมาณ
2563

2564

2565

1,638,000 2,620,800 2,620,800 2,620,800 2,620,800
25,000
50,000
75,000
75,000
75,000
160,000
320,000
480,000
480,000 480,000
1,823,000 2,990,800 3,175,800 3,175,800 3,175,800
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
2,323,000 3,790,800 4,675,800 4,675,800 4,675,800
5
10
15
20
20

2.7.4 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
ภาคสมทบ
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
(25% ของรายรับ)
รวม ก.
ข. งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม ข.
รวม (ก.) + (ข.)
จานวนนักศึกษา
2.8 ระบบการศึกษา

2561

2562

ปีงบประมาณ
2563

2564

2565

525,000 1,029,000 1,029,000 1,029,000 1,029,000
400,000
800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
925,000 1,829,000 2,229,000 2,229,000 2,229,000
10,000
20,000
30,000
30,000
30,000
10,000
20,000
30,000
30,000
30,000
935,000 1,849,000 2,259,000 2,259,000 2,259,000
10
20
30
40
40
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3.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
EN6111101
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Research Methodology
EN6111102
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
EN6111103
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
EN6111104
สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar III
ข. หมวดวิชาเลือก
จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
EN6112101
การออกแบบธุรกิจขั้นสูงเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Advanced Business Modeling
EN6112102
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Research and Development for Sustainable Innovation and Business
EN6112103
กฎหมายธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Business and Industry law
EN6112104
การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Manufacturing and Operation Management
EN6112105
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
Product Design and Development
EN6112106
การออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Design
EN6112107
การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Design for Environment
EN6112108
การประกันคุณภาพเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Quality Assurance
EN6112109
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Innovation and Entrepreneurship
EN6112110
การจัดการโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Logistics Management
EN6112111
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
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EN6112112
EN6112113
EN6112114

Computer Applications in Industrial Simulation
การวิจัยดาเนินงานเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Operation Research
การจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Energy Management
หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน
Selected Topics in Sustainable Management Engineering

ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
EN6113101
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
Doctoral Dissertation

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

จานวน 36 หน่วยกิต
หน่วยกิต
36

3.5 แผนการศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
3
3
EN6111101
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
EN6111102
สัมมนา 1
1
0
EN6112XXX
วิชาเลือก (1)
3
3
EN6112XXX
วิชาเลือก (2)
3
3

ปฏิบัติ
0
2
0
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
6
1
6
6

ทฤษฎี
0
-

ปฏิบัติ
2
-

ศึกษาด้วยตัวเอง
1
-

ทฤษฎี
0
-

ปฏิบัติ
2
-

ศึกษาด้วยตัวเอง
1
-

ทฤษฎี
-

ปฏิบัติ
-

ศึกษาด้วยตัวเอง
-

ทฤษฎี
-

ปฏิบัติ
-

ศึกษาด้วยตัวเอง
-

ทฤษฎี
-

ปฏิบัติ
-

ศึกษาด้วยตัวเอง
-

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 14

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
EN6111103
สัมมนา 2
EN6113101
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต

หน่วยกิต
1
6
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 2

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
EN6111104
สัมมนา 3
EN6113101
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต

หน่วยกิต
1
6
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 2

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
EN6113101
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต

หน่วยกิต
6
ชั่วโมง/สัปดาห์ = -

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
EN6113101
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต

หน่วยกิต
9
ชั่วโมง/สัปดาห์ = -

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
EN6113101
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต

หน่วยกิต
9
ชั่วโมง/สัปดาห์ = -
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3.6 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
EN6111101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Research Methodology
ระเบี ย บวิธีวิจั ยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในงานวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ การเก็ บ ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การแปลผล การสรุ ป ผลงานวิ จั ย และ
ข้อเสนอแนะการเขียนรายงานการวิจัยในระดับปริญญาเอก
Advanced scientific and technological research methodology; use of advanced
statistical tools in quantitative and qualitative research; data collection and data analysis,
interpretation, conclusions, research recommendations; research report writing at doctoral
degree level
EN6111102

สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
การนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน โดยนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
Presentation and discussion of the selected topics in Sustainable Industrial
Management Engineering by graduate students and specialists.
EN6111103

สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
การนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน โดยนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
Presentation and discussion of the selected topics in Sustainable Industrial
Management Engineering by graduate students and specialists.
EN6111104

สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar III
การนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน โดยนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
Presentation and discussion of the selected topics in Sustainable Industrial
Management Engineering by graduate students and specialists.

15

ข. หมวดวิชาเลือก
EN6112101 การออกแบบธุรกิจขั้นสูงเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Advanced Business Modeling
การกาหนดตลาดเป้าหมาย การออกแบบวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณค่าให้แก่ลูกค้า
การกาหนดตาแหน่งการแข่งขัน การกาหนดรูปแบบธุรกิจ การคานวณต้นทุนและการตั้งราคา การวางแผน
ทางการตลาด การทดสอบแผนธุรกิจ
Target market determination; product lifecycle design; customer’ s value
development; competitive positioning; business model determination; cost calculation and
pricing; marketing planning; business plan testing
EN6112102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Research and Development for Sustainable Innovation and Business
ความคิดสร้ างสรรค์และกระบวนทัศน์ การวิจัยกระบวนการจัดการเทคโนโลยียุค ดิ จิ ทั ล
การวางแผนเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดหาเทคโนโลยีจากภายในและภายนอก การ
ประเมินเทคโนโลยี การตลาดออนไลน์ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ข อง
โครงการ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนารูปแบบการดาเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Creativity and paradigm; digital technology research methodology; technology
planning; big data analytics; internal and external technology sourcing; technology assessment;
digital marketing; intellectual property management; project feasibility; strategic planning
process; sustainable business model development
EN6112103

กฎหมายธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Business and Industry law
กฎหมายและธุร กิจ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน กฎหมายวัตถุอันตราย กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
เกี่ยวกับการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
Law and business; industry and commerce related law; factory regulation;
hazard material law; labor law; environmental law; manufacturing related law; industry
product standard; engineering practice related law
EN6112104

การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Manufacturing and Operation Management
การผลิ ตและการปฏิ บั ติ การ การพยากรณ์ความต้ อ งการ การกาหนดสถานที่ตั้ งโรงงาน
การวางแผนกาลังการผลิต การวางผังโรงงาน การศึกษาการทางาน การจัดสมดุลสายการผลิต การวางแผน
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และควบคุมการผลิต การวางแผนความต้องการวัสดุการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมสินค้าคงคลัง
การจัดการโครงการ กลยุทธ์การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ
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
EN6112105

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
Product Design and Development
การออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ วิ เ คราะห์ น วั ต กรรมในการแข่ ง ขั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่
การวางแผนและการก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ฏ จั ก รและการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แนวคิ ด
การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและการควบคุมต้นทุน
การบริหารโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
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
EN6112106

การออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Design
กระบวนการวิศวกรรมขั้นสูง การออกแบบชิ้นส่วนและการออกแบบระบบ การเลือกวัสดุ
การเลือกเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อการผลิต เทคโนโลยีในการขึ้นรูปวัสดุ การจาลองเชิงวิศวกรรม การออกแบบ
ในรายละเอียด การสื่อสารงานออกแบบ การออกแบบเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ การจัดการความรู้ด้านการ
ออกแบบ
Advanced engineering processes; component and system design; material
selection; production machineries selection; material forming technologiys; engineering
simulations; detail designing; communication of design works; designing for recycling, design
knowledge management
N6112107

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Design for Environment
การออกแบบตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจตามมาตรฐาน ISO/TR 14062 เครื่องมือในการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบ
เพื่อการประกอบ การออกแบบเพื่อนากลับมาใช้ซ้าและนากลับมาใช้ใหม่ การวิเคราะห์ต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ เทคนิคการประเมินผลการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
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Product life cycle design; design and development procedures of eco-products
complying with ISO/ TR14062; design tools for environment; design for assembly; design for
reuse and recycly product life cycle cost analysis; eco design evaluation techniques

EN6112108

การประกันคุณภาพเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Quality Assurance
คุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ ระบบคุณภาพนานาชาติ ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน สมอ.
ระบบการจัดการองค์กรนาไปสู่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลกระทบของความสามารถในการแข่งขัน
ของผลิตภัณฑ์
Quality; quality assurance system concepts; international quality system TIS
quality standard system; organizational management systemfor product design and
development; impacts of product competition
EN6112109

นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Innovation and Entrepreneurship
ธรรมชาติของนวัตกรรม รูปแบบและที่มาของนวัตกรรม กระบวนการในการสร้างนวัตกรรม
การนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กระบวนการในการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม หลักการเป็น
ผู้ประกอบการเบื้องต้น
Nature of innovation; innovation forms and background; Innovation creation
process; commercialization of innovations; business founding processes using innovations;
entrepreneurship principles
EN6112110

การจัดการโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Logistics Management
การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการกิจกรรมโดยรวม การจัดการแหล่งวัตถุดิบไปจนถึงลู กค้า
การปฏิบัติการและสารสนเทศ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของระบบโลจิสติกส์ การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า
การจั ด การคลั ง สิ น ค้ า ต้ น ทุ น ของการกระจายสิ น ค้ า และการขนส่ ง การจั ด การโลจิ ส ติก ส์ แ บบย้อ นกลั บ
การจัดการโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน
Logistics management; overall activities management; management from
sources of raw materials to customers; operations and information; best practices of logistics
system; customer relationship management; warehouse management; cost of distribution and
transportation; reverse logistics management; sustainable logistics management
EN6112111

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองทางอุตสาหกรรม
Computer Applications in Industrial Simulation

3(3-0-6)
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การประเมินโครงการด้วยการจาลองทางคอมพิวเตอร์ กระบวนการจาลองปัญหา การใช้เลขสุ่ม
การวิเคราะห์การตัดสินใจ การสร้างแบบจาลอง การทดสอบแบบจาลอง การนาแบบจาลองไปใช้แก้ปัญหา
อุตสาหกรรม
Project assessment using computer simulation; problems simulation processes,
use of random numbers; analysis of decision-making; simulation modelling; simulation model
testing; use of simulation in industrial problem solving
EN6112112

การวิจัยดาเนินงานเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Operation Research
แบบจาลองเชิงกาหนดและเชิงสุ่ม การเขียนโปรแกรมเชิงเส้น การแก้ปัญหาด้วยวิธีซิมเพล็ก
การวิเคราะห์ความไว ความเป็นคู่ ปัญหาการขนส่ง การกาหนดจานวนเต็ม การเขียนโปรแกรมเครื อ ข่าย
การใช้งานรูปแบบสินค้าคงคลัง ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีเกมและการจาลองสถานการณ์ หลักการของการหา
ค่าดีที่สุด การวิจัยดาเนินงานเพื่อความยั่งยืน
Deterministic and stochastic models; linear programming; problem solving using
simplex method; sensitivity analysis; duality; transportation problems; integer programming;
network programming; applications to inventory control models; queueing theory; game
theory and simulation; optimization principle; sustainable operation research
EN6112113

การจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Energy Management
การบริโภคพลังงานของพลังงานไฟฟ้าและความร้อนของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
การประเมินอุปกรณ์ที่มีนัยสาคัญในการบริโภคพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานของเครื่องจักร กฎหมายและ
มาตรฐานการจัดการพลังงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและนโยบายพลังงาน การวิเคราะห์ลงทุนด้านเทคโนโลยี
ด้ า นพลั ง งาน ระบบการสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นพฤติ ก รรม การประเมิ น การใช้ พ ลั ง งานขององค์ ก ร
การจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน
Energy consumption 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 and energy policy; analysis of
energy technology investment; behavior change supporting system; evaluation of energy used
by organization; sustainable energy management
EN6112114

หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Selected Topics in Sustainable Management Engineering
หัวข้อพิเศษ โดยศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และมีผลกระทบผลต่อความยั่งยืน
ในงานอุตสาหกรรม หรื อการจั ดการทางด้ านวิ ศวกรรมเพื่ อ ความยั่ง ยืนในงานหรื อหน่ว ยงานต่า งๆ เป็น
กรณีศึกษา
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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

ค. วิทยานิพนธ์
EN6113101 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
36 หน่วยกิต
Doctoral Dissertation
ทบทวน ศึกษา และเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทางานวิจัยและเขียนผลงานวิจัยในรูปดุษฎีนิพนธ์ และนาเสนอผลที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ เป็นไปตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
Review, study, and compare research studies in the field of sustainable
industrial management engineering or related areas. Conduct research and present findings in
the form of a dissertation that result in a new finding knowledge applicable in real world
practices and following university protocol
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3.7 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิอาจารย์
3.7.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลา
ดับ
ที่
1

ชื่อ- นามสกุล

นายณัฐวรพล รัชสิรวิ ัชรบุล

ตา
แหน่ง
วิชา
การ

นายปริญญ์ บุญกนิษฐ

นายสุวิทย์ แพงกันยา

นางสาวจันทิมา ริ้วลายเงิน
X XXXX XXXXX XX X

2562

2563

2564

2565

University of Missouri-Rolla,
USA., 1999
University of Missouri-Rolla,
USA., 1996
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

3

3

3

3

3

อาจารย์

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2541

3

3

3

3

3

อาจารย์

ปร.ด.
(เทคโนโลยีพลังงาน)
วศ.ม.
(เทคโนโลยีพลังงาน)
วศ.บ.
(วิศวกรรมพลังงาน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี,2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี,2553
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2549

3

3

3

3

3

อาจารย์

วศ.ด.
(วิศวกรรมพลังงาน)
วศ.ม.
(วิศวกรรมพลังงาน)
วท.บ.
(ฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

3

3

3

3

3

X XXXX XXXXX XX X

4

2561

Ph.D.
(Engineering Management)
M.Sc.
(Engineering Management)
วศ.บ.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

X XXXX XXXXX XX X

3

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา/
พ.ศ.

อาจารย์

X XXXX XXXXX XX X

2

คุณวุฒิสาขาวิชา
(สาขาวิชาเอก)

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548
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3.7.1 อาจารย์ผู้สอน
ลา
ดับ
ที่
1

ชื่อ- นามสกุล

นายณัฐวรพล รัชสิรวิ ัชรบุล

ตา
แหน่ง
วิชา
การ

นายปริญญ์ บุญกนิษฐ

นายสุวิทย์ แพงกันยา

นางสาวจันทิมา ริ้วลายเงิน
X XXXX XXXXX XX X

2562

2563

2564

2565

University of Missouri-Rolla,
USA., 1999
University of Missouri-Rolla,
USA., 1996
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

3

3

3

3

3

อาจารย์

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2541

3

3

3

3

3

อาจารย์

ปร.ด.
(เทคโนโลยีพลังงาน)
วศ.ม.
(เทคโนโลยีพลังงาน)
วศ.บ.
(วิศวกรรมพลังงาน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี,2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี,2553
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2549

3

3

3

3

3

อาจารย์

วศ.ด.
(วิศวกรรมพลังงาน)
วศ.ม.
(วิศวกรรมพลังงาน)
วท.บ.
(ฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

3

3

3

3

3

X XXXX XXXXX XX X

4

2561

Ph.D.
(Engineering Management)
M.Sc.
(Engineering Management)
วศ.บ.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

X XXXX XXXXX XX X

3

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา/
พ.ศ.

อาจารย์

X XXXX XXXXX XX X

2

คุณวุฒิสาขาวิชา
(สาขาวิชาเอก)

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548
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3.7.3 อาจารย์พิเศษ
ลา
ดับ
ที่

ชื่อ- นามสกุล

1

นายสมศักดิ์ มีนคร

ตา
แหน่ง
วิชา
การ
ผศ.

X XXXX XXXXX XX X

2

นายอนันต์ เดอร์ซิงห์
X XXXX XXXXX XX X

อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชา
(สาขาวิชาเอก)

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา/
พ.ศ.

วศ.ด.
(การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ)
ค.ม.
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วศ.บ.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2545

Ph.D.
(Computer Science)

Dalhousie University
Canada., 2009

M.Eng
(Broadband
Telecommunications)
วศ.บ.
(คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2544

2561

2562

2563

2564

2565

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล,
2532

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2542
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไมมี
5. ขอกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยยอ
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิ ต คือ การศึกษา คนควา และการทาวิจัยเชิง ลึกภายใตการกากับของอาจารย
ที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง มี ห นาที่ ใ หค าปรึ ก ษาและแนะน าการท าวิ ท ยานิ พ นธ โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเสนอความก้ า วหน้ า
ทุกภาคการศึกษา เพื่อความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิช าวิศวกรรมการจัดการอุ ตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
โดยมี เ ปาหมายใหเกิ ด องคความรู เทคโนโลยี หรื อ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ใหม และมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ กิ ด ประโยชน
ในการพัฒนาศาสตรทางดานวิศวกรรม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั กศึกษามีความรู และประสบการณการทางานวิจัยเพื่อใหเกิดองคความรู ใหม ผลงานใหมตลอดจน
การต่อยอดทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและส่งเสริมความยั่งยืนได้
5.3 ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาศึกษาอยูในหลักสูตร
5.4 จานวนหน่วยกิต
36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาปรึกษาหัวข้องานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สืบค้นข้อมูล และประชุม
ปรึ กษางานเป็ น ระยะๆ จั ดทาโครงร่ างวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิ พ นธ์
ดุษฎีบัณฑิต และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตและดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
5.6 กระบวนการประเมินผล
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์
ดุษฎีบัณฑิต เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ส าหรั บ ผลงานวิท ยานิ พ นธ์ห รื อ ส่ ว นหนึ่ง ของวิท ยานิ พ นธ์ ต้อ งได้ รับ การตี พิ ม พ์ หรื อ อย่ า งน้ อ ยได้รับ
การยอมรับ ให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับ ชาติ จานวน 1 เรื่อง และระดับ นานาชาติ จานวน 1 เรื่อง ที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

ความรู้และการสื่อสาร

- ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษา ค้ น คว้ า องค์ ค วามรู้ ใ นวิ ช าชี พ เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะ
การตีความหมาย การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ การสรุป การเขียนเชิงวิชาการ
การสื่อสารและเสนอผลงาน โดยสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดการศึกษา

บุคลิกภาพ

- มี ก ารส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การเข้ า สั ง คม เทคนิ ค สื่ อ สารและ
การเสริ ม สร้ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งบุ ค คล รวมถึ ง การวางตั ว
ในสถานการณ์ ต่ า งๆ อย่ า งเหมาะสมและเป็ น อิ ส ระโดยสอดแทรกเนื้อหา
ของรายวิ ช าในหลั ก สู ต รและพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพด้ ว ยการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ทางวิชาการ ก่อนนักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา

ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ - ก าหนดให้ มี ร ายวิ ช าซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาต้ อ งท าโครงการเป็ น กลุ่ ม หรื อ เดี่ ย ว
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการนาเสนอรายงาน เพื่อฝึกทักษะภาวะผู้ นา
ทางวิชาชีพที่ดี
- มอบหมายงานให้หมุนเวียนการเป็นผู้นาในกิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกทักษะภาวะ
ผู้นาในความรับผิดชอบด้านวิชาชีพ กิจกรรมทางวิชาการควบคู่กับด้านสังคม
และวัฒนธรรม
- การสร้างวินัยในตนเอง การบริหารโครงการรายวิชา การตรงต่อเวลาความ
สม่าเสมอในการพัฒนาผลการทางาน เสนอผลงานการมีส่วนร่วมโดยเสริ ม
ทักษะในการอภิปราย การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล จากการสัมมนา
ระหว่างศึกษาในหลักสูตร
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

- มีการส่งเสริมให้เกิดความรู้ที่ลึกซึ้งถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี
และการจัดการที่ยั่งยืน

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าในด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นความสามารถในการพัฒนางานวิจัย
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ในวิชาชีพที่มีศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต
ความสาเร็จในด้านต่างๆ ผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่ งยืนจาเป็นมีความรับผิดชอบต่อ
ผล
ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม
จริยธรรมสามารถถ่ายทอดความมีคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาเห็นความสาคัญควบคู่กับวิทยาการต่างๆ
(1) ตระหนักในคุณค่าของการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นธรรมขององค์กรและสังคมต่างๆ มีระเบียบวินัย
ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง ทั้งในวิชาชีพและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางาน
เป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างเป็นธรรม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์ และสื่อสารถึงผลกระทบจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ใน
วิชาชีพต่อบุคคล องค์กร และสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการตรง
ต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการทาโครงการ การฝึก
ให้รั บผิดชอบ การเป็นผู้น าและการเป็ นสมาชิกที่ดีมีความซื่อสัตย์ ปลูกฝังคุณธรรม ในการพัฒนางานวิจัย การสอบ
เห็นความสาคัญด้านความปลอดภัยทั้งตนเอง และสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การส่งเสริมและเชิดชูนักศึกษา
ที่ทาความดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นผู้เสียสละ เป็นต้น
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการรักษาเวลาของนักศึกษา ในการทางาน การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ที่มอบหมายตามกาหนดระยะเวลาและการร่วมกิจกรรมต่างๆ
(2) ประเมินจากการมีวินัยและความสามารถในการพัฒนาโครงการ หรืองานวิจัยของ
นักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ
(3) ปริมาณงานที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปริมาณการทุจริตในกิจกรรมต่างๆ
(4) ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา และอธิบายความต้องการทางวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และสามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหา
(3) เข้าใจและพัฒนาความรู้ ความชานาญทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความ
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ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
การพัฒนาเทคโนโลยีที่สั มพันธ์กับ พลั งงาน สิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสังคมกับความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรี ย นการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย การแก้ปัญหากรณีศึกษา
การค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ การรายงานผลและเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการ โดยเน้นหลักการทางทฤษฏี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
นวัตกรรมการจัดการองค์กร ทางเทคโนโลยี การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาจากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการทาวิจัย
ในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวิจัยของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากการทาวิจัยหรือการค้นคว้าอิสระ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดอย่างมีระบบ โดยการเชื่อมโยงที่กว้างขึ้น ในขณะที่สามารถเข้าใจในประเด็น
ได้ลึกซึ้ง
(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม วิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุปประเด็นปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถรายงานผล การขยายผลขององค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มี
อยู่เดิม ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ในการจัดการบริบทใหม่ ด้านการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนได้อย่าง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
(2) การรายงานผลการวิจัย หรือค้นคว้าอิสระโดยการสัมมนา หรือการประชุมวิชาการ
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง โดยการวิจัย
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน การปฏิบัติและการวิจัยของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การนาเสนอรายงาน ในการสัมมนาประจาภาคเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสอบวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวก และสร้า งเสริมความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง
ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) สามารถเป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไ ขสถานการณ์ ทั้ ง ส่ ว นตั ว และส่ ว นรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่การกาหนดโครงการประจาวิชาให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่นข้ามหน่วยงาน หรือต้องค้นคว้า ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ส่งเสริมวิชาชีพ การสร้างความ
ร่วมมือกับบุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการแสดงออกทั ก ษะการเป็ น ผู้ น า การน าเสนอรายงาน
กลุ่มหรือเดี่ยวในชั้นเรียน การสัมมนาประจาภาคเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมการทาวิจัย ผลการวิจัย และ
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะและสามารถใช้ส ารสนเทศ ในการคัดกรองข้อมูล ทางคณิตศาสตร์และสถิ ติ
เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า ใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่ อการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเพื่อรายงานผลการทา
โครงการ หรือการวิจัย พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมโดยให้ นั ก ศึ ก ษาท าโครงการรายวิ ช าต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์
สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์เสมือนจริง เสนอแนะการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรีย นรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ ในแบบทางานเป็นกลุ่มและเฉพาะราย
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(1) การประเมิน ผลจากเทคนิคการนาเสนอตามหลั กการของการเลื อกใช้เครื่ อ งมื อ
ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรมการจั ด การอุ ต สาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน
(2) ประเมิน จากความสามารถในการอธิบายถึ งข้ อจากัด และเหตุผ ลในการเลื อ กใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย การทาโครงการ หรือกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอในชั้นเรียนและการสัมมนา
ประจาภาคเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1) คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าของการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นธรรมขององค์กรและสังคมต่าง ๆ มีระเบียบวินัย
ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง ทั้งในวิชาชีพและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถ
ทางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างเป็นธรรม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์ และสื่อสารถึงผลกระทบจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพ
ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
2) ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา และอธิบายความต้องการทางวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และสามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหา
(3) เข้าใจและพัฒนาความรู้ ความชานาญทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความ
ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
การพัฒนาเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับพลังงาน สิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสังคมกับความรู้ในศาสตร์อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3) ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดอย่างมีระบบ โดยการเชื่อมโยงที่กว้างขึ้น ในขณะที่สามารถเข้าใจในประเด็น
ได้ลึกซึ้ง
(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม วิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุปประเด็นปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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(4) สามารถรายงานผล การขยายผลขององค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มี
อยู่เดิม ด้วยเทคนิคศึกษา ค้นคว้า และการวิจัย ในการจัดการบริบทใหม่ ด้านการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ได้อย่างเหมาะสม
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวก และสร้างเสริมความร่วมมือกับ
ผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) สามารถเป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไ ขสถานการณ์ ทั้ ง ส่ ว นตั ว และส่ ว นรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะและสามารถใช้ส ารสนเทศ ในการคัดกรองข้อมูล ทางคณิตศาสตร์และสถิ ติ
เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า ใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เพื่อรายงานผลการทา
โครงการ หรือการวิจัย พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2

3.ทักษะทางปัญญา
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วิชาบังคับ
EN6111101 ระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูง
EN6111102 สัมมนา 1
EN6111103 สัมมนา 2
EN6111104 สัมมนา 3
วิชาเลือก
EN6112101 การออกแบบธุรกิจขั้นสูงเพื่อความยั่งยืน
EN6112102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
EN6112103 กฎหมายธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
EN6112104 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน
EN6112105 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
EN6112106 การออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง
EN6112107 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลช
การสื่อการ
และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3.ทักษะทางปัญญา

1
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4

1

2

3

4

1
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3
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4

EN6112108 การประกันคุณภาพเพื่อความยั่งยืน
EN6112109 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
EN6112110 การจัดการโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน
EN6112111 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองทางอุตสาหกรรม
EN6112112 การวิจัยดาเนินงานเพื่อความยั่งยืน
EN6112113 การจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน
EN6112114 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการจัดการ
เพื่อความยั่งยืน
วิทยานิพนธ์
EN4113101 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลช
การสื่อการ
และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใช้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบระดับรายวิชา มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนน
เกณฑ์การวัดผล ผู้เรียนสามารถอุทธรณ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ได้ ตลอดจนให้ผู้เรียนประเมินการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชา พร้อมนาผลการประเมินแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
มีการประเมินภาวะการมีงานทาของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา มีการประเมินความพึง พอใจ
ต่อคุณภาพของหลักสู ตร และประเมินความพึงพอใจผู้สาเร็จการศึกษา จากผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนประเมิน
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของดุษฎีบัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การวัดผล และการสาเร็จการศึกษา
(1) การวัดผล และการสาเร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
(2) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละวิชาให้กาหนดเป็นระดับคะแนนต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับ
คะแนนต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
ค่าระดับคะแนน
ผลการศึกษา
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S
U
I
W
AU

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-

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) การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาต่างประเทศ
การสอบวิทยานิพนธ์
(ก) การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบ
ภาษาอังกฤษ ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนดังนี้
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ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผ่าน / เป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผ่าน / ไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory)
(ข) การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
P
ผ่าน (Pass)
F
ตก (Fail)
(4) การสาเร็จการศึกษา
การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
4.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
4.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ ข อทา
วิทยานิพนธ์
4.3 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
4.4 สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้ องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จานวน 1 เรื่อง และระดับ นานาชาติ จานวน 1 เรื่อง
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4.5 สอบผ่านภาษาต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
4.6 ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์/ผลงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่น
บั น ทึกข้อมูล ตามรู ป แบบที่มหาวิทยาลัย กาหนด ต่อคณะ ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
4.7 กรณีที่เรียนรายวิชา หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
4.8 ศึกษาภายในระยะเวลาศึกษาตามที่กาหนดไว้
4.9 ปฏิบัติตามข้อกาหนดอื่นที่ระบุไว้ในหลักสูตร
เกณฑ์นักศึกษาที่มีสิทธิแสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
1. เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
2. ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. ให้นักศึกษาที่คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 1. และ 2. ยื่นคาร้องแสดงความจานง
ขอสาเร็จการศึกษาผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามกาหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเสนอต่อสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศและแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน และการวิจัย
อย่ างต่อเนื่ องโดยผ่ านการทาวิจั ย สายตรงในสาขาวิช า และสั มพันธ์กับวิช าชีพ เพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนเป็นอันดับแรก สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ ในองค์กรต่างๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(3) ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ใช้วิจัยในแนววิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืนเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
(3) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและพัฒนาการเรียน
การสอน
(4) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่ อ
ความยั่งยืน กาหนดการกากับ คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
การบริหารหลักสูตร ให้มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ โดยในระดับหลักสูตร
มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณพ์มาตราฐานหลักสู ตร
รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณพิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม
จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะ
การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
จากสถานประกอบการ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ส ารวจความต้ อ งการแรงงาน ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่ องกับการประมาณ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
3. นักศึกษา
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ การรั บ หรื อ คั ด เลื อ กนัก ศึ ก ษาเข้ าศึ ก ษา และมี ค วามพร้ อ มในการเรียน
ในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้ อมทางการเรียน และมีกิจกรรม
การพัฒ นานั กศึกษาในรู ป แบบต่าง ๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลั พธ์ที่เ กิดขึ้น กับนั กศึ กษา ได้แก่ อัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร ดังนี้
3.1 การสนับสนุนและการใหคาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การใหคาปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาทางวิช าการให้ แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา และทุ ก คนต้ อ งก าหนดชั่ ว โมงให้ ค าปรึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
เข้าปรึกษาได้นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.1.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา ในรายวิชาใด นักศึกษาสามารถ
ยื่นคาร้องเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการให้คะแนนของอาจารย์ในรายวิชาดังกล่ าวได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย
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4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบัณฑิตให้ สามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้นาในการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
จึงมีการกาหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมั ครอาจารย์เพื่ อให้ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร
ที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตราฐานวิชาชีพที่ กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทาระบบ
การบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม
4.1 การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.1.2 การมีสวนรวมของคณาจารย ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและผู้ ส อน จะต้ อ งประชุ ม ร่ ว มกั น ในการวางแผน
จัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม
ไว้ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ตลอดจนปรึ ก ษาหารื อ แนวทางที่ จ ะท าให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามหลั ก สู ต ร
และได้ดุษฎีบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.1.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ที่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในสาขาวิชาของหลักสูตร โดยอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิช า
ที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ ปริ ญญา และเป็นผลงานทางวิช าการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลั กเกณฑ์
ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่ารองศาสตราจารย์ทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้
4.2 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.2.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิขั้นต่าระดับปริญญาตรี โดยเกี่ยวข้องกับภาระงาน
และมีความรู้ทางด้านงานธุรการ
4.2.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.2.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนางานประจา
แผนการจ้างงาน และวิธีการสรรหา
4.2.2.2 มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4.2.2.3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากร
สายสนับสนุน สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.2.4 มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นาความรู้และทักษะที่ได้รับ
การพัฒนามาใช้ในการทางานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์
4.2.2.5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุม
ให้ถือปฏิบัติ
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4.2.2.6 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
4.2.2.7 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการให้ ค วามส าคั ญ กั บ หลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา
มี ก ระบวนการก าหนดสาระส าคั ญ ของหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และ
คณะมีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวน
การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา โดยให้ความสาคัญกับอาจารย์ผู้ส อน
ในรายวิชา คานึงถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่ สอน ความสามารถในการออกแบบการสอน
ที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
เปาหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

1.พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้นาในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
2.กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ
วิชาชีพที่ทันสมัย
3.ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4.มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ

1.จัดให้หลักสูตรสอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
อุตสาหการระดับสากลหรือ
ระดับชาติ (หากมีการกาหนด)
2.ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ประจาวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษา
ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง
3.จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และมีแนวทางการเรียนหรือ
กิจกรรม
4.จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้
และหรือผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
5.กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์หลายปีมีจานวน
คณาจารย์ประจาไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน
6.สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้นาในทางวิชาการ และ/หรือ เป็น

1.หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่กาหนดโดยหน่วยงาน
วิชาชีพด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
(หากมีการกาหนด) มีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสม่าเสมอ
2.จานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่
ได้ด้วยตนเอง
3.จานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจา ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย์
4.จานวนบุคลากรผู้สนับสนุน
การเรียนรู้ และจานวนกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรียนรู้
5.ประเมินผลการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน และการสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้สนับสนุนการเรียนรู้
โดยนักศึกษา
6.ประเมินผลหลักสูตร
โดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
อาจารย์ภายในคณะทุก 3 ปี
7.ประเมินผลหลักสูตร
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ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการหรือ
ในด้านที่เกี่ยวข้อง
7.ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตร
ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
8.มีการประเมินหลักสูตร
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปีและภายนอกอย่างน้อย
ทุก 5 ปี
9.จัดทาฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล
ในการประเมินของคณะกรรมการ
10.ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
8.ประเมินผลหลักสูตร
โดยดุษฎีบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ทุกๆ 3 ปี

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั ก สู ต ร มี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรการเรี ยนการสอน จั ด ให้ มี ห้ อ งเรี ยนห้ อ งปฏิบั ติก ารและอุปกรณ์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทรั พยากร สื่ อและช่อ งทางการเรีย นรู้ที่ เพี ยบพร้ อม เพื่อสนับสนุ นทั้งการศึ ก ษา
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตาราสื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี บั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่ อความยั่ง ยืน
มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศที่มีความเพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดและห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดซื้อหนังสือ ตาราที่เกี่ยวข้อง
และวารสารเฉพาะทาง เพื่อบริ ก ารให้ อ าจารย์ และนั ก ศึ ก ษาได้ ค้ น คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิ ชาจะมีส่วนร่วม ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
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ตลอดจนสื่ออื่นๆที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอน ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือสาหรับ
ให้ทางห้องสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์
เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เปาหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
และอุปกรณ์ทางวิศวกรรม
อุตสาหการ ทรัพยากร สื่อและ
ช่องทางการเรียนรู้ทเี่ พียบพร้อม
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษา
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
และเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพ

- จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อมใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน
การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้างสื่อสาหรับ
การทบทวนการเรียน
- จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพ
ในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ฝึกปฏิบัติสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ
- จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบตั ิการทดลองที่มี
ทัง้ เครื่องคอมพิวเตอร์และพื้นทีท่ ี่นักศึกษา
สามารถศึกษา ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติม
ได้ด้วยตนเอง
- จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือตารา
และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด
ทางกายภาพและทางระบบเสมือน

- รวบรวม และจัดทาสถิติ
จานวนเครื่องมืออุปกรณ์
ต่อหัวนักศึกษาชั่วโมง
การใช้งานห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือต่อหัวนักศึกษา
- จานวนนักศึกษาลงเรียน
ในวิชาเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติ
ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ
- สถิติของจานวนหนังสือ
ตารา และสื่อดิจิทัลที่มี
ให้บริการ และสถิติการใช้งาน
หนังสือตารา สื่อดิจิทัล
- ผลสารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

2561

ปีการศึกษา
2562 2563 2564

2565

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มอค.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา การทาวิจัยและประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มอค.3 และ มอค.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า การท าวิ จั ย และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา
(5) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบมคอ. 7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มี ก ารทบทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนด มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
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(11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
(14) บัณฑิตได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
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หมายเหตุ :

X

มีการดาเนินกิจกรรม

–

ไม่มีการดาเนินกิจกรรม

41

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่ว งก่อนการสอน ควรมีการประเมิ น กลยุ ทธ์ ก ารสอนโดยทีม ผู้ ส อนหรื อ คณะกรรมการบริ ห าร
หลั ก สู ต ร และ/หรื อ การปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นหลั ก สู ต รหรื อ วิ ธี ก ารสอน ส่ ว นช่ ว งหลั งการสอน
ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้ า นกระบวนการน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง กระท าโดยรวบรวมปั ญ หา/ข้ อ เสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง โดยกาหนดให้เป็นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุง
และรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและ/ทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิน คุณภาพการศึ ก ษาประจาปี ตามดัช นีบ่งชี้ผ ลการดาเนิน งานที่ร ะบุ ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบ
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
ภาคผนวก ฉ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ภาคผนวก ช คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๙
............................................
โดยที่เห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อให้การจัดการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเป็นไปตามความในมาตรา
๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกาหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาใน
ระบบ 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 ให้ ย กเลิ กระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้ว ยการเทีย บโอน
ผลการเรียน 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
ที่เรียกชื่ออย่างอืน่ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“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 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ดังนี้
(๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ให้คณบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับระดับ
การศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจานวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ
(2) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ ให้อธิการบดีแต่งตั้ งคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ
ข้อ ๘ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ ๙ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้ อ ๑๐ ค่ า ธรรมเนี ย มการเที ย บโอนผลการเรี ย นและหน่ ว ยกิ ต ให้ เ ป็ น 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 ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจานวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ค หรือ C (ผล
การศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน 2.๐ หรือเทียบเท่า
(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ ของ
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับคะแนน
ในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
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ข้อ 13 ให้ผู้ขอเทีย บโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลั กฐานภายในสิบ ห้ าวัน
นั บ จากวั นที่ ผู้ ขอเที ยบโอนขึ้ นทะเบี ยนเป็ นนั กศึ กษา มิ ฉะนั้ นให้ ถื อว่ าสละสิ ทธิ์ และไม่ ประสงค์ จะขอเที ยบโอน
ผลการเรี ย น และให้ ค ณะกรรมการเที ย บโอนผลการเรี ย น ด าเนิ น การเที ย บโอนภายในภาคการศึ ก ษาแรก
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กรณี มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ นไม่ ส ามารถดาเนิน การเที ย บโอนผลการเรี ยนภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ ง ให้ อยู่ ในดุล พินิ จ ของคณบดีเป็นผู้ พิจารณาการให้ เทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2
ในปีการศึกษานั้น
ข้อ 14 ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(๑) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึก อักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบ
แสดงผลการศึกษา
(๒) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมและต้อง
ใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพื่อนามาคิดค่าระดับ
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) รายวิ ชาหรื อกลุ่ มวิ ชาที่ จะน ามาเที ยบโอนหน่วยกิ ตต้ องมี ระดั บคะแนนไม่ ต่ ากว่ า ข หรื อ B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน 3.0 หรือเทียบเท่า หรือได้รับระดับคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ)
(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับคะแนน
ในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาและลงทะเบียน
เรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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ข้อ 1๖ ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวันนับ
จากวั น ที่ ผู้ ข อเที ย บโอนขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษา มิ ฉ ะนั้ น ให้ ถื อ ว่ า สละสิ ท ธิ์ แ ละไม่ ป ระสงค์ จ ะขอเที ย บโอน
ผลการเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ข้อ 1๗ การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะ
ไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer
Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
หมวด 3
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ 18 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิต
จาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(1) วิ ธี ก ารประเมิ น เพื่ อ การเที ย บโอนความรู้ จ ะกระทาได้ โ ดยการทดสอบมาตรฐาน
การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่ว ยงานต่างๆ และ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน
(2) การเที ย บโอนความรู้ เ ป็น รายวิช าหรือ กลุ่ ม วิช าตามหลั ก สู ต รที่ เ ปิด สอนในมหาวิทยาลั ย
โดยรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจานวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
(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 ให้บันทึก อักษร “CE” (Credits
from Examination)
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ
ให้บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from Portfolio)
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การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการ ขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพื่อนามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาที่เทียบ
โอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๒0 หลั กเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้ ห น่ว ยกิ ต จาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(1) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้กระทาได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี
ประกอบด้วยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ การประเมินแฟ้มสะสมงานการแสดงผล
งานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกาหนดวิธีการประเมินในรูปแบบอื่นก็ได้ที่ มีความ
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
ข้ อ ๒1 ให้ ค ณะกรรมการเที ย บโอนผลการเรีย น ดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขอเทียบโอนได้ทราบจานวนรายวิชาที่เทียบโอนได้และรายวิชาที่ต้องศึกษา
เพิ่มเติมตามหลักสูตร
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)
การบั น ทึกผลการเทีย บโอนตามวิธีการประเมินในวรรคก่อน ให้ บันทึกไว้ส่ ว นบนของรายวิชา
ที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. 255๙

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ภาคผนวก ค
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน
ชื่อ - นามสกุล

นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

การศึกษา

Ph.D. (Engineering Management)
University of Missouri-Rolla, USA., 1999
M.Sc. (Engineering Management)
University of Missouri-Rolla, USA., 1996
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

สังกัดหน่วยงาน

อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-9132424
Email : natworapol.r@rmutp.ac.th

สมาคมวิชาชีพ/
บริการชุมชน

- รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ผู้แทนประเทศไทยในกรรมการวิชาการมาตรฐาน
การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (IEC/TC111 WG2)
- กรรมการวิชาการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
กว. 1008
- ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
- อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2543 - 2550

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้บรรยายพิเศษ และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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พ.ศ. 2544 - 2548
พ.ศ. 2545 - 2546
พ.ศ. 2545 - 2550
พ.ศ. 2545 - 2547
พ.ศ. 2544 - 2550
พ.ศ. 2539 - 2542

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และเทคโนโลยีพลังงาน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุกรรมการกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างควบคุมเครื่องเจียระไน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอร์การจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Research Assistant, Computer Integrated
Manufacturing Lab, University of Missouri-Rolla, USA.

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
บทความวิจัย
1. พงษ์ชัย พงษ์ชวลิต และ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล. การกาหนดแนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
สาหรับโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ กในประเทศไทย โดยใช้การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์ กร
ตามแนวทางขององค์การบริหารและจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). การประชุมวิชาการด้าน
การพัฒนาการดาเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจาปี 2558, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 12 พฤษภาคม 2558, 3-9.
2. จิระยุทธ เปี่ยมคุ้ม และ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล. การกาหนดแนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
สาหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กโดยใช้ การประเมินคารบ์อนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางขององค์การ
บริหารและจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดาเนินงาน
ทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจาปี 2558, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 12 พฤษภาคม 2558, 103-120.
3. สุรพล ถาวรปัญญรัศมี และ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล . การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
ทางรั ง สี วิ นิ จ ฉั ย กรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท พรี ไ ซซ์ เ มดิ ค อลซิ ส เท็ ม จ ากั ด การประชุ ม วิ ช าการด้ า นการพั ฒ นา
การด าเนิ น งานทางอุ ต สาหกรรมแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 6 ประจ าปี 2558, ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 12 พฤษภาคม 2558, 2-15.
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4. ไพศาล พุ่มพงษ์ และ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล . การลดของเสียจากกระบวนการผลิตยางนอกรถจักรยาน
โดยเทคนิคซิกส์ ซิกม่า. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัด การ
อุตสาหกรรมอย่ า งยั่ งยื น ครั้ งที่ 3 ประจาปี 2557, สถาบันสิ่ งแวดล้ อ มอุต สาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความ
ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557, 10-25.
5. พิจารณ์ สุริยวงศ์, ปริญญ์ บุญกนิษฐ, ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล,และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
บล็ อกก่อผนั งจากวัส ดุที่เหลื อ ใช้. การประชุมวิช าการและนาเสนอผลงานทางวิ ศวกรรม นวัตกรรมและ
การจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557, สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมการจั ด การอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557, 5-18.
6. ภาณุวัฒน์ เพ็ชรใส, ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สาหรับองค์กร โดยการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า : กรณีศึกษา บริษัท ฟูจิ ทัสโก้
จากัด การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557, สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557, 103-135.
7. ณรงค์ เจริญสุข, สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ, ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การบริหารความเสี่ยง
จากอั น ตรายของสถานี บ ริ ก ารก๊ าซธรรมชาติ ส าหรั บยานยนต์ . การประชุ ม วิ ช าการและน าเสนอผลงาน
ทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557, สถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557,
2-15.
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และอาจารย์ผู้สอน
ชื่อ - นามสกุล

นายปริญญ์ บุญกนิษฐ

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

การศึกษา

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545
อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
(อันดับหนึ่ง เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2541

สังกัดหน่วยงาน

อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-9132424

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2549 - 2550
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จากัด
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมโครงการ Machine Fund
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นักวิจัยพิเศษสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โครงการ Green Camp และโครงการ TLC
นักวิจัยพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ MTEC (CTAP)
โครงการ EuSPF

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
บทความวิจัย
1. อนุษรา คาสาร และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การประยุกต์ใช้ Material & Waste Flow Analysis ร่วมกับ
AHP ในการคัดเลือกศักยภาพของเสียอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ: กรณีศึกษานิคม
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

อุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ . การประชุ ม สหวิ ท ยาการศึ ก ษาครั้ ง ที่ 3, สถาบั น เทคโนโลยี ไ ทย -ญี่ ปุ่ น ,
15 พฤษภาคม 2558, 2-13.
นพวรรณ เจริญกิจ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การออกแบบระบบบาร์โค้ดเพื่อควบคุมชิ้นงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งผ้าผืน , การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53,
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3-6 กุมภาพันธ์ 2558,
110-128.
เสกสรร กัน ธรส และ ปริ ญญ์ บุญกนิษฐ. กระบวนการสนับสนุนการตัดสิ นใจในการเลื อกแนวทาง
การบริ ห ารจั ด การของเสี ย อุ ต สาหกรรม กรณี ศึ ก ษานิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู . การประชุ ม วิ ช าการ
ด้านการพัฒนาการดาเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจาปี 2558, ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 12 พฤษภาคม 2558, 55-68.
ศุภการ ตรีชัยชญาการ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกสาหรับใช้งานภายนอกจาก
กากอุตสาหกรรม. การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดาเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ประจ าปี 2558, ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ,
12 พฤษภาคม 2558, 111-132.
รัชนี ปาสาณพันธ์ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบไฟฟ้า
ในโรงงานอุ ต สาหกรรม. การประชุ ม วิ ช าการข่ า ยงานวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2557
(IE Network Conference 2014), สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 30-31 ตุลาคม 2557, 69-78.
รังสี จุลโพธิ์ทอง และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การพัฒนาแม่พิมพ์ต้นแบบสาหรับผลิตชิ้นงานด้านในส่วนหลัง
ของรถยนต์ด้วยเทคนิคการจาลองการตัดขณะขึ้นรูป. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ประจาปี พ.ศ.2557 (IE Network Conference 2014), สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 30-31 ตุลาคม 2557, 15-29.
แสนศักดิ์ ภาคลาเจียก และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ ด้วยแนวคิดการผลิต
แบบลีน กรณีศึกษา : บริษัท ซีวิก้า (ประเทศไทย) จากัด. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ประจ าปี พ.ศ.2557 (IE Network Conference 2014), สาขาวิ ศวกรรมอุ ตสาหการ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 30-31 ตุลาคม 2557, 33-45.
แสนศั ก ดิ์ ภาคล าเจี ย ก และ ปริ ญ ญ์ บุ ญ กนิ ษ ฐ. การพั ฒ นากระบวนการจั ด ซื้ อ สี เ ขี ย วที่ ยั่ ง ยื น
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ผู้ส่งมอบอุตสาหกรรมโลหะปั้มขึ้นรูป. การประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจาปี
2557, สถาบั น สิ่ งแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ หลั กสู ตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557, 67-88.
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9. คานวณ วงค์สวัสดิ์ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเครื่อง ชิลเลอร์ด้วย
การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์โ ปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทางานของคอมเพรสเซอร์
แบบลู กสู บ กรณีศึกษา บริ ษัทอุตสาหกรรมนมไทย จากัด. การประชุมวิช าการและนาเสนอผลงาน
ทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่ างยั่ง ยืน ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557, สถาบัน
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
14-15 ตุลาคม 2557, 36-48.
10. พรรัตน์ ศรีพัฒน์ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้หลักการของลีน ซิกม่า ในกระบวนการ
ติดตั้งแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งอ่าวไทย. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม
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 ม
อุ ต สาหกรรม สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
14-15 ตุลาคม 2557, 11-19.
11. P. Boonkanit, W. Pansong, "Design of Experiment of High Pressure Steel Tank Using Tandem
Submerged Arc Welding", Applied Mechanics and Materials, Vol. 848, pp. 11-14, 2016
12. P. Boonkanit, S. Parklumjiek, "The Improvement of Metal Stamping Procurement Process",
Applied Mechanics and Materials, Vol. 848, pp. 255-258, 2016
13. P. Boonkanit, N. Charoenkid, "Expert System Software for Production Planning and Quality
Control in Bleaching Dyeing and Finishing Process of Textiles Industry" , Applied Mechanics
and Materials, Vol. 848, pp. 259-262, 2016
14. P. Boonkanit, S. Kantharos, " An AHP for Prioritizing and Selecting Industrial Waste
Management Method Case Study: Map Ta Phut Industrial Estate" , Applied Mechanics and
Materials, Vol. 848, pp. 251-254, 2016
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553
วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2549
การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจ
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1. สิทธิชัย ศรีไทย, สุวิทย์ แพงกันยา, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , “การผลิตมะม่วง
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ไบโอติกจากเจลาติ น และบุ ก กลู โ คแมนแนน, การประชุมวิช าการและนาเสนอผลงานทางวิ ศวกรรม
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ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม, 104-113.
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of alkaline and some gelling agents”, Horticulturae, Vol. 2 (20), pp.1-10.
5. Tabtaing S., Paengkanya S. and Tanthong P., 2017, “Effects of Chemical Composite, Puffing
Temperature and Intermediate Moisture Content on Physical Properties of Potato and
Apple Slices” , Siam Physics Congress 2017 ( SPC2017) May 24- 26, 2017, Rayong Marriott
Resort & Spa, Thailand (Oral presentation). pp. 1-5.
6. Impaprasert, R., Piyarat, S., Sophontanakij, N., Sakulnate, N., Paengkanya, S., Borompichaichartkul, C.
and Srzednicki, G. , 2 0 1 5 . “ Rehydration and textural properties of dried konjac noodles:
Effect of alkaline and some gelling agents”. The First International Symposium on Quality
Management of Organic Horticultural Produce (QMOH2015), December 7-9, Sunee Grand
Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani Province, Thailand ( Poster presentation) .
pp. 619-627.
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ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

การศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548

สังกัดหน่วยงาน

อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-9132424

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2554 - 2555

อาจารย์ประจาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นักวิจัยอิสระ
โครงการ (1): การประเมินวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
รวมผลกระทบจากการใช้ที่ ดิน และการใช้น้ า , สนั บ สนุ นโดย บมจ. ปตท.
ผ่ านทาง ศู นย์ เทคโนโลยี โลหะและวั สดุ แห่ งชาติ (กรกฎาคม 2556 - ตุ ลาคม 2558)
โครงการ (2): การประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลังเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันส้าปะหลังไทย, สนับสนุน
โดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านทาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ (มีนาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2559)
โครงการ (3): การประเมินค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย
ของมนุ ษ ย์ ข องระบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ถุ ง มื อ ยางที่ ใ ช้ ใ นการแพทย์ ที่ ผ ลิ ต ด้ ว ย
เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีดั้งเดิมโดยใช้หลักการพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต
(ภายใต้โครงการ GII e-rubber), สนับสนุนโดย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) ผ่ านทาง ศูนย์เทคโนโลยีโ ลหะและวัส ดุ
แห่งชาติ (กุมภาพันธ์ 2557 – มกราคม 2560)
นักวิจัยร่วม ภายใต้ โครงการประเมินวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่ 2
ได้รับทุนสนับสนุนจาก บมจ. ปตท.
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พ.ศ. 2554 - 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2551 - 2554
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2549 - 2550
พ.ศ. 2547

นักวิจัย โครงการส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอนสาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ระยะที่ 2 สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย โครงการส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอนสาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ระยะที่ 1 สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยวิจัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภายใต้ โครงการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ของเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง ได้รับทุนสนับสนุนจาก บมจ. ปตท.
ผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จ.นครราชสีมา
ผู้ช่วยสอน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
MINEBEA GROUP OF COMPANIES (THAILAND)
นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
บทความวิจัย
1. Seksan Papong, Chantima Rewlay-ngoen, Norihiro Itsubo, Pomthong Malakul (2017).
Environmental life cycle assessment and social impacts of bioethanol production in
Thailand. Journal of Cleaner Production 157: 254 – 266.
2. Chantima Rewlay-ngoen, Siripol Tongorn, Witchaya Arpavate, Seksan Papong (2017).
Social Life Cycle Assessment (S-LCA) of Cassava-Ethanol: Case Study in Thailand.
International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017. 27 February –
2 March 2017, BITEC, Bangkok, Thailand. P.14.
3. Seksan Papong, Chantima Rewlay-ngoen, Norihiro Itsubo, Pomthong Malakul (2016).
Establishing a Framework for Evaluating Environmental and Socio-Economic
Sustainability of Bioethanol in Thailand Using an Input-Output Analysis. The 12th Biennial
International Conference on EcoBlance (EcoBlance 2016), Responsible value chains for
sustainability. October 3-6, 2016, Kyoto, Japan. P.143.
4. Chantima Rewlay-ngoen, Seksan Papong, Sate Sampattagul (2014). The NPP and Social
Asset Impacts of Acidification from Coal-fired Power Plant in Thailand. Energy Procedia
52: 234 – 241.
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