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ก 

 

 

 

ค าน า 
 

สืบเนื่องจากปัญหาภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะ การเกิดภัยพิบัติ      
ทางธรรมชาติมากขึ้น และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตเน้นการพัฒนาที่ต้องการความรู้    
ขั้นสูงมากขึ้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม   
เพ่ือความยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องพัฒนามหาบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี 
อย่างยั่งยืนในเชิงลึกมากขึ้น จึงท าการปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมให้มีความพร้อมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ประกอบด้วย 3 แผนการเรียน ได้แก่ แผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการท าวิจัยเพียงอย่างเดียว
แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ร่วมกับศึกษารายวิชา และแผน ข เป็นแผนการศึกษา
ที่เน้นท าค้นคว้าอิสระร่วมกับศึกษารายวิชา ซึ่งมีความหลากหลาย และยืดหยุ่นตามความสนใจ      
และความสามารถของผู้เรียนมากขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตรให้ความส าคัญตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF: HEd) 
เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเชิงบูรณาการทางวิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน ที่มีการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรจัดการศึกษาแบบเต็มเวลา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตฉบับนี้ 
เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการองค์ความรู้ เชิงวิศวกรรมเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
รายวิชาเรียนในหลักสูตรทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา หลักการ 
แนวคิด เทคนิคการวิเคราะห์ และเนื้อหาที่จ าเป็นส าหรับการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิต สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามกฎธรรมชาติ 
และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โดยคาดว่าผลที่ได้รับจากการจัดการการศึกษา จะท าให้เกิดการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาภายในหลักสูตรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา รายชื่อและคุณวุฒิของคณาจารย์      
และค าอธิบายรายวิชาการน าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้อง      
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
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(ก) 



ข 

 

 

 

สารบัญ 

 
  หน้า 
ค าน า  (ก) 
สารบัญ  (ข) 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 11 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 46 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา 60 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 63 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 65 
หมวดที่ 8 การะประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 68 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 71 
  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  
 ภาคผนวก ข  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 99 
  ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559  
 ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

107 

 ภาคผนวก ง  ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 111 
 ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
117 

 ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 129 
 ภาคผนวก ช  คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 151 

 

(ข) 



รายละเอียดของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
   
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะ/สถาบัน/ศูนย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  

รหัสหลักสูตร : 25531941101308 
ภาษาไทย     : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Engineering Program in  
 Sustainable Industrial Management Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 

ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
  (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน) 
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering  
   (Sustainable Industrial Management Engineering) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  M.Eng. (Sustainable Industrial Management Engineering) 
3. วิชาเอก 

- 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  -

มคอ. 2 
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 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทยและ/ภาษาอังกฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ดี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  -  
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 19 
พฤษภาคม 2564 

เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1) วิศวกรด้านการบริหารจัดการ 
- วิศวกรด้านการจัดการกระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม

เพ่ือความยั่งยืน 
- วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน 
- วิศวกรจัดการเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตสมัยใหม่อย่างสมดุลด้านลดภาวะ 

โลกร้อน 
2) นักวิจัยและพัฒนา 

- นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน 
- นักวิจัยผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
- นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ (Waste) เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 



 3   

 

 

 

- หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
3) ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการ 

- ผู้จัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน 
- ผู้บริหารหน่วยงานที่มีความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน

เพ่ือความยั่งยืน 
- ผู้จัดการองค์กรเชิงบูรณาการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนการขาย การจัดหาทรัพยากร การวางแผนเพ่ือการผลิต การพัฒนา
กระบวนการผลิต การจัดการระบบการเงิน การจัดท าระบบบัญชี และการจัดการทรัพยากร 

4) นักวิชาการเฉพาะทาง 
- นักวิจัย นักวิชาการในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน เช่น อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
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9. ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน, 

พ.ศ. 
1 นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 

 
อาจารย ์ Ph.D. 

 
M.Sc. 

 
 

วศ.บ. 

Engineering Management 
 
Engineering Management 
 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

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

2 นายปริญญ์ บุญกนิษฐ 
 

อาจารย ์ ปร.ด.  
 
 

วศ.ม.  
 
 

อส.บ.  
 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2552 
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2545 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต, 
2541 

3 นายสุวิทย์ แพงกันยา 
 

อาจารย ์ ปร.ด.  
 

วศ.ม.  
 

วศ.บ.  

เทคโนโลยีพลังงาน 
 
เทคโนโลยีพลังงาน 
 
วิศวกรรมพลังงาน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2558 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2553 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2549 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ  
เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
 
 
 
 
 
 



 5   

 

 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  (1) ภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11 (พ.ศ. 2504-
2559) โดยเริ่มจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 -2 เป็นการพัฒนาที่เน้นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ต่อเนื่องเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
3-4 มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม ตามมาด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 5-7 เน้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาภูมิภาค ชนบท ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 -9 เป็นยุคเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์ใหม่ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง 
เน้นการมีส่วนร่วม ใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือพัฒนาคน จนถึงแผนฯ ที่ 10 -11 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันจนถึงปี 2559  
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2570) ด้วยพื้นฐาน
การสร้างสมดุลของสามทุน คือ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรยังได้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บท หลักของการพัฒนาประเทศ 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) สู่ประเทศไทย 4.0 
ซ่ึงได้ให้ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงของโลกจนถึงปี 2579 ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 

1. การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
2. เศรษฐกิจของโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอ านาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น 
3. การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลก 
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกับการด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย 
5. ประชากรสูงอาย ุ
6. ปัญหาด้านพลังงาน 
7. ปัญหาภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน 

 
  (2) สถานการณ์ในยุคข้ อมูลข่าวสาร การบูรณาการความรู้แขนงต่าง  ๆ 
ทางอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจัดการมากขึ้น 
การผสมผสานองค์ความรู้ที่สัมพันธ์กัน และการน าไปใช้ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างมาก อาทิ องค์ความรู้ด้านการตลาดสัมพันธ์กับการผลิตและการขาย การเงินสัมพันธ์กับการผลิต
และการออกแบบสัมพันธ์กับต้นทุนสัมพันธ์กับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้อยู่ภายใต้ระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงจะประสบผลส าเร็จ
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อย่างยั่งยืน หากมีความสามารถในด้านดังกล่าวแล้วศักยภาพด้านการแข่งขันก็จะสูงกว่า และจ านวน
บุคลากรที่มีความสามารถสูงด้านความรู้ ทักษะทางปัญญาและการบูรณาการองค์ความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สังเกตได้จาก ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลงานวิชาการ 
การประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือความยั่งยืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น รวมถึงองค์กร สังคม และนานา
ประเทศมีการตื่นตัวด้านวิชาชีพที่เก่ียวกับการจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 
  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การวางแผนหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมพิจารณาถึงองค์ประกอบ
ส าคัญ ดังนี้  

(1) พิจารณาถึงแนวโน้มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการจัดการเทคโนโลยี 
มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อศักยภาพและความมั่นคงขององค์กรที่มีบริบท (Context) 
ด้านการผลิตและพัฒนาปัจจัยการผลิตส าหรับผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งรูปแบบการจัดการ
กระบวนการผลิตมีผลต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร รวมถึงรูปแบบและวิธีการท างาน
ของทรัพยากรบุคคลในส่วนต่าง ๆ ภายในองค์กรและสังคม มีการเชื่อมโยงทั้งข้อมูล (Data) 
และข่าวสาร (Information) เพ่ือการจัดการที่ซับซ้อนมากขึ้น 

(2) หน่วยงานภาคการผลิตในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) และอยู่ในสถานะเป็นผู้รับจ้างผลิต (Original 
Equipment Manufacturing: OEM) ซึ่งความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Original Design 
Manufacturer: ODM) และสร้างตราสินค้าเป็นของตนเอง (Original Brand Manufacturing: OBM) 
มีจ านวนน้อย ท าให้อุตสาหกรรมเหล่านี้ขาดโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และไม่ม่ันคงจากการท าธุรกิจ 
เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมของประเทศอ่ืน ๆ หรืออุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาสินค้า มีตราผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นการพัฒนา
งานวิชาการเพ่ือสนับสนุนและลดช่องว่างเหล่านี้ 

(3) ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง เป็นการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้น าไปสู่การเป็นผู้ที่มี ความรู้ ทักษะทางปัญญาและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน มีความสามารถในการวินิจฉัย และพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งโดยส่วนตัว
และส่วนรวม น าไปสู่การค้นหาโอกาสส าหรับความมั่นคงของตนและหรือองค์กร เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
ประกอบกับมีความเข้าใจทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือป้องกันและส่งเสริมให้มีความเป็นเอกภาพ
อย่างลึกซึ้ง ประกอบกับเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคง
และความยั่งยืนด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทยต่อไป 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภั ยพิบัติด้านต่าง  ๆ  ทั่ว โลก รวมถึงอุทกภัย
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากและท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิตในสังคม ชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน อาทิ กระทบต่อรายได้จากการท างาน
ในอุตสาหกรรม การเสียหายของผลผลิตภาคการเกษตร การประมง และการด ารงชีวิต เป็นต้น นับว่าภัยพิบัติ
โดยธรรมชาติเป็นปัญหาส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์ซึ่งยกย่องตนเองเป็นสัตว์ประเสริฐ 
จึงต้องเรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องโดยเฉพาะปัจจัยหรือสาเหตุต่าง ๆ ต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ทั้งปัจจุบันและอนาคต เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาวัตถุทางวิศวกรรมให้สอดคล้อง
กับการด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในระยะยาว 

เนื่องจากที่ผ่านมามีการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วท าลายความสมดุลของธรรมชาต ิ
มากขึ้นโดยล าดับในอัตราที่สูงขึ้นนับจากหลังสงครามโลกครั้งที่  2 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ น้ า สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ และส่งผลให้มนุษย์
มีภัยและอันตรายมากขึ้น ๆ โดยล าดับ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่อย่างขาดความรับผิดชอบต่อสรรพสิ่งและความสมดุลของธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้
น ามาประกอบการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร ด าเนินการในลักษณะการเพ่ิมศักยภาพเชิงรุก 
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามพันธกิจของสถาบันในการพัฒนางานด้านวิชาการและวิจัยเชิงบูรณาการ
ให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนในประเทศและสู่ระดับสากล 

โดยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นความเป็น
มิตรกับสรรพสิ่ง เพ่ือความเป็นผู้น าด้านการพัฒนาที่ทันสมัย และรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขัน การพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น รวมถึงการสร้างโครงข่าย 
การจัดการที่เป็นระบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและควรด าเนินการโดยเร็ว เป็นการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้  ทักษะทางปัญญา และความช านาญเพ่ือจัดการอุตสาหกรรมอย่ างเป็นระบบ 
มีความยืดหยุ่นเพ่ือลดการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการท าลายธรรมชาติ และด าเนินการสอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการส่งเสริมให้องค์กร
มีศักยภาพในการแข่งขันตามแนวทางใหม่ที่เน้นถึงความยั่งยืนในระยะสั้นและระยะยาว ครอบคลุม 
ทั้งในและต่างประเทศ 

โดยการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมที่มีความพร้อมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติอย่าง
มืออาชีพด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลักการท างานแบบบูรณาการสร้างนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
แก้ไขและปรับปรุงในประเด็นที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างผู้มีซึ่งวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด อาทิ การใช้ปัญญา
และปฏิบัติตามหลักอริยะมรรคมีองค์ 8 สอดคล้องกับกฎของธรรมชาติ เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง 
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และยั่งยืน และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและเป็นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผล
กระทบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นผู้น าทางเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรครอบคลุมพันธกิจ 
ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การมุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ
และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ พัฒนานักวิจัย สร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สู่การผลิตที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระที่มี ความสามารถในการแข่งขัน และรวมถึง
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นผู้มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
โดยตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งในด้านวัสดุ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การน ากลับมาใช้ใหม่ 
ให้เกดิความพร้อมเพ่ือเป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  - 
  13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  - 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  - 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  

ผลิตมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน        
โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการ การพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต    
ผ่านการจัดการวัตถุดิบ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ในบริบทที่เหมาะสม 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเข้าใจในกฎของธรรมชาติ ภายใต้พ้ืนฐาน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.2.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิจัยด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 

1.2.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืนในภาคทฤษฎี การวิจัยและพัฒนา สามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือจัดการ
อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบภายใต้แนวทางของความยั่งยืน 

1.2.4 เพ่ือสร้างผู้น าทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีศักยภาพในการพัฒนา
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตผ่านการจัดการวัตถุดิบ พลังงาน และสิ่ งแวดล้อม มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและระบบการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศและความสมดุลกับธรรมชาติ 

1.2.5 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

-  ปรับปรุ งหลักสูตรวิ ศวกรรม 
การจั ดการ อุตสาหกรรม เ พ่ือ 
ความยั่งยืนให้มีมาตรฐานตามที่ 
สป.อว. ก าหนด 

-  พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พ้ืนฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากล ตรงตามความ
ต้องการผู้ ใช้มหาบัณฑิต
ภาคอุตสาหกรรม 
-  ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  ร าย ง านผลการประ เมิน
หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการและความจ าเป็น
ข อ ง ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ 
การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต
เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม
เกี่ยวกับการจัดการอตุสาหกรรม 
 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 
การจัดการอุตสาหกรรม 
การออกแบบเชิงวิศวกรรม 
แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร ด้ า น
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และ
วัสดุ 
- การศึกษาและดูงาน 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
- ผลงานวิจัยและการเผยแพร่
ผลงาน 
- ความพึงพอใจในการประกอบ
อาชีพ ความรู้ ความสามารถใน
การท างานของมหาบัณฑิต โดย
เฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนให้มีประสบการณ์ ใน 
การพัฒนา การวิจัย การเผยแพร่
ผลงานวิจัย และบริการวิชาการ  
 

- สนับสนุนให้บุคลากรด้าน 
การเรียนการสอน พัฒนา
สื่อการสอนจากการท าวิจัย
และการเผยแพร่ผลงาน 
วิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
- สนับสนุนบุคลากรด้าน 
การสอน ท าวิจัย และหา
ทุ น วิ จั ย จ า ก แ ห ล่ ง ทุ น
ภายในและภายนอก 
- พัฒนาต าราเรียนและ
ต าราทางวิชาการ 

- ปริมาณสื่อการสอน 
- ป ริ ม า ณ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ 
- ปริมาณต าราเรียนและต ารา
ทางวิชาการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1. ระบบ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลา
ศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ 

(1) ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First Semester)  ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 
16 สัปดาห์รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 

(2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป 
เป็นเวลา 16 สัปดาห์รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 

1.2. การจัดการศึกษาภาคดูร้อน 
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษา

ที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษา

ในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  - 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาท่ี  1   มิถุนายน - ตุลาคม  
          ภาคการศึกษาท่ี  2   พฤศจิกายน - มีนาคม    
          ภาคการศึกษาฤดูร้อน      มีนาคม – พฤษภาคม 

- ภาคปกติ  จันทร์ – ศุกร์  ในเวลาราชการ 
- ภาคสมทบ อาทิตย ์

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) แผน ก แบบ ก 1  

   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
และเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมรับรอง โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และมีผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ/
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ระดับนานาชาติ และ/หรือในการประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ (Proceedings) อย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ วารสารวิชาการและรายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติข้างต้น ต้องเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หรือเป็นวารสารเป็นที่ยอมรับตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข  
2.1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
และเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมรับรอง หรือ 
   2.2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืนที่มีคุณวุฒิเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมรับรอง 
และมีประสบการณ์ท างานที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีผลงานทางวิชาการที่สัมพันธ์
กับสาขาวิชา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2.4. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.4.1 นักศึกษาแรกเข้าที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา จะขาดประสบการณ์

หรือทักษะการจัดการอุตสาหกรรมและการวิจัย ซึ่งหลักสูตรเน้นทักษะการจัดการอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน 

2.4.2 ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
2.4.3 ขาดความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรม การจัดการอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต 

และการวิจัย ซึ่งหลักสูตรเน้นการวิจัยต่อยอดด้านการจัดการอุตสาหกรรม  
2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4 

2.5.1 ในกรณีที่พบว่านักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาตาม ข้อ 2.4.1 ให้นักศึกษาเข้าร่วม
สัมมนาปรับพื้นฐานตามที่สาขาวิชาก าหนด เป็นกิจกรรมเสริม 

2.5.2 ในกรณีที่พบว่านักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาตาม ข้อ 2.4.2 ให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

2.5.3 ในกรณีที่พบว่านักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาตาม ข้อ 2.4.3 นักศึกษาต้องปรับ
พ้ืนฐานตามดุลพินิจกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร เป็นการจัดอบรมหรือจดักิจกรรมเสริมแทน 
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2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
2.6.1 ภาคปกติ 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปี 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที ่1 10 10 10 10 10 
- แผน ก แบบ ก 1 - - - - - 
- แผน ก แบบ ก 2 - - - - - 
- แผน ข - - - - - 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 
- แผน ก แบบ ก 1 - - - - - 
- แผน ก แบบ ก 2 - - - - - 
- แผน ข - - - - - 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะจบการศึกษา - 10 10 10 10 

 
2.6.2 ภาคสมทบ 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปี 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที ่1 10 10 10 10 10 
- แผน ก แบบ ก 1 - - - - - 
- แผน ก แบบ ก 2 - - - - - 
- แผน ข 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 
- แผน ก แบบ ก 1 - - - - - 
- แผน ก แบบ ก 2 - - - - - 
- แผน ข - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะจบการศึกษา - 10 10 10 10 
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2.7 งบประมาณตามแผน 
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

ภาคปกติ 
รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่า
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การศึกษาแบบเหมาจ่าย 

220,000 440,000 440,000 440,000 440,000 

เงินงบประมาณแผ่นดิน - - - - - 
รวมรายรับ 220,000 440,000 440,000 440,000 440,000 

 
ภาคสมทบ  

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่า
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การศึกษาแบบเหมาจ่าย 

1,100,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 

เงินงบประมาณแผ่นดิน - - - - - 
รวมรายรับ 1,100,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 

  
2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

ภาคปกติ 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,160,000 2,289,600 2,426,976 2,572,595 2,726,950 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวมข้อ 
3 และข้อ 4) 

100,200 121,200 121,200 121,200 121,200 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  88,000  176,000  176,000  176,000  176,000  

รวม ก. 2,348,200  2,586,800  2,724,176  2,869,795  3,024,150  

ข. งบลงทุน  
1. ค่าครุภัณฑ์ 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  

 รวม ข.  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  

รวม (ก.) + (ข.) 2,448,000  2,665,600  2,802,976  2,948,595  3,102,950  

จ านวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 
สรุปค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว (บาท) 489,600  266,560  280,298  294,859  310,295  

 
ภาคสมทบ 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร - - - - - 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวมข้อ 
3 และข้อ 4) 

462,750 537,750 537,750 537,750 537,750 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  220,000  440,000  440,000  440,000  440,000  

รวม ก. 682,750  977,750  977,750  977,750  977,750  

ข. งบลงทุน  
1. ค่าครุภัณฑ์ 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  

 รวม ข.  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  

รวม (ก.) + (ข.) 882,750  1,177,750  1,177,750  1,177,750  1,177,750  

จ านวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 
สรุปค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว (บาท) 88,275  58,888  58,888  58,888  58,888  
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2.8 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ก) 
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน

ผลการเรียน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)  
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

  แผน ก แบบ ก 1   36  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2   36   หน่วยกิต 

แผน ข     36   หน่วยกิต 
3.1.2 หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

  แผน ก แบบ ก 1 
  1. วิทยานิพนธ์      36 หน่วยกิต 
   

แผน ก แบบ ก 2 
  1. หมวดวิชาบังคับ     12 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเลือก     12 หน่วยกิต 
  3. วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 
   

แผน ข 
  1. หมวดวิชาบังคับ     12 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเลือก     18 หน่วยกิต 
  3. การค้นคว้าอิสระ     6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  
- รหัสวิชา  ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจ านวน 9 ตัว จ าแนกตาม

แผนภูมิ ดังนี้ 
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวภาษาอังกฤษและตัวเลขจ านวน 9 ตัว ดังนี้ 

 

AA X XX X X XX  ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)     นก.(ท-ป-น) 
   ล าดับวิชาในกลุ่ม (01-99)          ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
    ชั้นปีที่ควรศึกษา           ชั่วโมงปฏิบัติ 
    กลุ่มวิชา            ชั่วโมงทฤษฎี 
    สาขาวิชา           หนว่ยกิต 

    ระดับการศึกษา 
    คณะ 

 
หลักท่ี 1 และ 2 เป็นรหัสคณะ (EN = คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
หลักท่ี 3 เป็นระดับการศึกษา (4 = ระดับปริญญาโท) 
หลักท่ี 4 และ 5 เป็นสาขาวิชา (11 = สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

เพ่ือความยั่งยืน) 
หลักท่ี 6 เป็นกลุ่มวิชา  (1 = วิชาพ้ืนฐาน 2 = วิชาบังคับ 3 = วิชาเลือก 

4 = วิทยานิพนธ์ 5 = การค้นคว้าอิสระ) 
หลักท่ี 7 เป็นปีที่ควรศึกษา 
หลักท่ี 8 และ 9 เป็นล าดับรายวิชา 
 

- รหัสหน่วยกิต 
 3(3-0-9) หมายถึง หน่วยกิต (ชั่วโมงทฤษฎี-ชั่วโมงปฏิบัติ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง)  
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- รายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี 
ก. วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

EN4112101 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainable Engineering Economic Analysis) 

3(3-0-9) 

EN4112102 การออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainable Engineering Design of Experiment) 

3(3-0-9) 

EN4112103 การบริหารโซ่อุปทานเพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainable Supply Chain Management) 

3(3-0-9) 

EN4112104 การจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
(Sustainable Technology and Business Management) 

3(3-0-9) 

 
ข. วิชาเลือก                       

ให้เลือกศึกษารายวิชาตามจ านวนหน่วยกิตของแต่ละแผน โดยแผน ก แบบ ก 2 ให้
เลือกเรียน 12 หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือกเรียน 18 หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 

1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

EN4113101 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการแบบยั่งยืน 
(Sustainable Manufacturing and Operation Management) 

3(3-0-9) 

EN4113102 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(Product Design and Development) 

3(3-0-9) 

EN4113103 การออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง 
(Advanced Engineering Design) 

3(3-0-9) 

EN4113104 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม 
(Design for Environment) 

3(3-0-9) 

EN4113205 การประกันคุณภาพเพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainable Quality Assurance) 

3(3-0-9) 

EN4113206 ระบบการผลิตสมัยใหม่ 
(Modern Manufacturing Systems) 

3(3-0-9) 
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2) กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

EN4113107 การจัดการองค์กรเพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainable Organization Management) 

3(3-0-9) 

EN4113108 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 
(Innovation and Entrepreneurship) 

3(3-0-9) 

EN4113109 การจัดการโลจิสติกส์เพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainable Logistics Management) 

3(3-0-9) 

EN4113110 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information Systems) 

3(3-0-9) 

EN4113111 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองทางอุตสาหกรรม 
(Computer Applications in Industrial Simulation) 

3(3-0-9) 

EN4113112 การตัดสินใจการลงทุนและการประเมินศักยภาพของธุรกิจ 
(Capital Decision and Evaluation of the Firm) 

3(3-0-9) 

EN4113213 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน 
(Specificed Topics in Sustainable Engineering 
Management) 

3(3-0-9) 

EN4113214 การวิจัยด าเนินงานเพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainable Operation Research) 

3(3-0-9) 

 
3) กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

EN4113115 การวิเคราะห์ต้นทุน 
(Cost Analysis) 

3(3-0-9) 

EN4113116 ปัญหาการบัญชีภาษีอากรขั้นสูง 
(Advanced Taxation Accounting Problems) 

3(3-0-9) 

EN4113117 การจัดการฐานข้อมูลเพ่ืองานบัญชี 
(Accounting Database Management) 

3(3-0-9) 

EN4113218 การจัดการการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
(Integrated Marketing Communications Management) 

3(3-0-9) 
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4) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

EN4113119 การจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน 
(Energy Conservation Management) 

3(3-0-9) 

EN4113120 การจัดการพลังงานเพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainable Energy Management) 

3(3-0-9) 

EN4113121 การเลือกใช้และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Efficient Energy Selection and Management) 

3(3-0-9) 

EN4113122 การออกแบบและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์และการน าไปใช้ 
(Design and Development of Solar Cell and Applications) 

3(3-0-9) 

EN4113123 ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Administration and Management 
Strategies) 

3(3-0-9) 

EN4113124 นิเวศพัฒนาและการควบคุมกระบวนการ 
(Eco Development and Processing Control) 

3(3-0-9) 

 
ค.  วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

EN4114101 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

36 

EN4114202 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

12 

EN4115201 การค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) 

6 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
(1) แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 1 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
 EN4114101      วิทยานิพนธ์     9 - - - 

รวม 9 - - - 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
EN4114101 วิทยานิพนธ์     9 - - - 

รวม 9 - - - 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
 EN4114101 วิทยานิพนธ์     9 - - - 

รวม 9 - - - 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
 EN4114101      วิทยานิพนธ์     9 - - - 

รวม 9 - - - 
 

(2) แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2 
ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 

EN4112101 การวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
เพ่ือความยั่งยืน     

3 3 0 9 

EN4112102 การออกแบบ 
การทดลองในงาน
วิศวกรรมเพ่ือ 
ความยั่งยืน      

3 3 0 9 

EN4113XXX วิชาเลือก 1                                          3 3 0 9 
EN4113XXX วิชาเลือก 2                                          3 3 0 9 

รวม 12 12 0 36 
  ชั่วโมง/สัปดาห์ = 12 
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ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
EN4112103 การบริหารโซ่อุปทาน

เพ่ือความยั่งยืน 
3 3 0 9 

EN4113XXX วิชาเลือก 3                                         3 3 0 9 
EN4113XXX วิชาเลือก 4                                          3 3 0 9 

รวม 9 9 0 27 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 9 

 
ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 

EN4112104 การจัดการเทคโนโลยี
และธุรกิจ 
เพ่ือความยั่งยืน 

3 3 0 9 

EN4114202 วิทยานิพนธ์                           6 - - - 
รวม 9 3 0 9 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 3 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
EN4114202 วิทยานิพนธ์                           6 - - - 

รวม 6 - - - 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = - 
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(3) แผนการเรียน แผน ข 
ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 

EN4112101 การวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
เพ่ือความยั่งยืน                   

3 3 0 9 

EN4112102 การออกแบบการทดลอง
ในงานวิศวกรรมเพ่ือ 
ความยั่งยืน      

3 3 0 9 

EN4113XXX วิชาเลือก 1                                          3 3 0 9 
EN4113XXX วิชาเลือก 2                                          3 3 0 9 

รวม 12 12 0 36 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 12 

 
ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตัวเอง 
EN4112103 การบริหารโซ่อุปทานเพื่อ

ความยั่งยืน 
3 3 0 9 

EN4113XXX วิชาเลือก 3                                          3 3 0 9 
EN4113XXX วิชาเลือก 4                                          3 3 0 9 

รวม 9 9 0 27 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 9 

 
ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตัวเอง 
EN4112104 การจัดการเทคโนโลยีและ

ธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 
3 3 0 9 

EN4113XXX วิชาเลือก 5                                                           3 3 0 9 
EN4113XXX วิชาเลือก 6                                          3 3 0 9 
EN4115201                การค้นคว้าอิสระ 3 - - - 

รวม 12 9 0 27 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 9 
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตัวเอง 

EN4115201                การค้นคว้าอิสระ 3 - - - 
รวม 3 - - - 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = - 
 

3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปี รายละเอียด 

1 - มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติและสามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีความสามารถในการปรับประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี ไปสู่การเขียนข้อเสนอ (Proposal) 
ส าหรับวิทยานิพนธ์และน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 - มีความสามารถในการสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถท าวิจัยและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท าผลงานทางวิชาการ 

- มีความสามารถในการออกแบบหรือสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้ 
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ก. หมวดวิชาบังคับ   
 

EN4112101 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อความย่ังยืน      3(3-0-9) 
 Sustainable Engineering Economic Analysis 
 มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ค่าเสื่อมราคา การทดแทน
ของสินทรัพย์ การวิเคราะห์ภายใต้ความไม่แน่นอน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล เศรษฐศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 Time value of money; rate of return analysis; depreciation; replacement 
analysis; analysis under uncertainty; personal financial planning; energy and 
environmental economics   
 

EN4112102 การออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-9) 
 Experimental Design in Sustainable Engineering 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความแปรปรวน  
การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
การทดลองแบบแฟคทอเรียล วิธีการของทากูชิ การแปลความหมายทางสถิติ การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ กระบวนการที่เหมาะสมโดยค านึงถึงผลตอบสนองหลายอย่าง กรณีศึกษาของ
การใช้สถิติในงานวิจัย  
 Analysis of mean (ANOM); analysis of variance (ANOVA); analysis of error; 
linear regression analysis; multiple regression analysis; factorial experiment; Taguchi 
method; statistical interpretation; applications of statistical software packages; multiple 
response optimization; case studies of using statistics in research 
 

EN4112103  การบริหารโซ่อุปทานเพื่อความย่ังยืน      3(3-0-9) 
 Sustainable Supply Chain Management 
 การจัดการโซ่อุปทานแบบเดินหน้าและย้อนกลับ การด าเนินงานสารสนเทศ
และความรู้ การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ ระบบการผลิต
แบบทันเวลาพอดี การจัดการคุณภาพ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการผลิตซ้ า 
 Forwards and backwards supply chain management; information and 
knowledge operations; customer relationship management (CRM) ; business process 
improvement; Just- In- time ( JIT)  manufacturing; quality management; logistics 
management; remanufacturing management 
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EN4112104 การจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-9) 
 Sustainable Technology and Business Management  
 ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนทัศน์ กระบวนการจัดการเทคโนโลยี การวางแผน
เทคโนโลยี การจัดหาเทคโนโลยีจากภายในและภายนอก การประเมินเทคโนโลยี การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจเพ่ือวามยั่งยืน  หลัก
การเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ หลักการนิคมอุตสาหกกรรมเชิงนิเวศน์ หลักการโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์  
 Creativity and paradigm; technology management process; technology 
planning; internal and external technology sourcing; technology assessment; 
management of intellectual property; strategic planing process; sustainable business 
model development; Ecotown principle; Eco industrial estate principle; Eco Factory 
principle 
 
 ข. หมวดวิชาเลือก  
  1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต 
 
EN4113101 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการแบบย่ังยืน 3(3-0-9) 
 Sustainable Manufacturing and Operation Management 
 แนวคิดของการผลิตและการปฏิบัติการ การพยากรณ์ความต้องการ การก าหนด
สถานที่ตั้งโรงงาน การวางแผนก าลังการผลิต การวางผังโรงงาน การศึกษาการท างาน การจัดสมดุล
สายการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การวางแผนความต้องการวัสดุการผลิต การปรับปรุง
คุณภาพ การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการโครงการ กลยุทธ์การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ 
 Concepts of productions and operations; demand forecasting; 
determination of plant location; production capacity planning; plant layout design; 
operation study; production line balancing; production planning and control; material 
requirement planning; quality improvement; inventory control; project management; 
production management strategies and operations 
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EN4113102 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์               3(3-0-9) 
 Product Design and Development 
 หลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การศึกษาและวิเคราะห์นวัตกรรม
ในการแข่งขัน ความส าคัญและบทบาทของผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางแผนและการก าหนดคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ วัฏจักรและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวคิดการทดสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและการควบคุมต้นทุน การบริหารโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 Principle of product design and development; innovation study and 
analysis for competition; importance and role of new product; product planning and 
specifications; product life cycle and continuous development; new product testing 
concepts; engineering product design; architecture and cost control; new product 
development project management 
 
EN4113103 การออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง         3(3-0-9) 
 Advanced Engineering Design 
 เทคนิคและการออกแบบกระบวนการวิศวกรรมขั้นสูง การออกแบบชิ้นส่วน
และการออกแบบระบบ การเลือกวัสดุ การเลือกเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อการผลิต เทคโนโลยี
ในการขึ้นรูปวัสดุ การจ าลองเชิงวิศวกรรม การออกแบบในรายละเอียด การสื่อสารงานออกแบบ 
การออกแบบเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ การจัดการความรู้ด้านการออกแบบ การประเมินการออกแบบ 
 Advanced techniques and design of engineering processes; component 
and system designs; material selection; production machineries selection; material 
forming technologies; engineering simulations; detail designing; communications of 
design works; designing for recycling; design knowledge management; design 
evaluation 
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EN4113104 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม                      3(3-0-9) 
 Design for Environment 
 หลักการออกแบบตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการในการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจตามมาตรฐาน ISO/TR 14062 เครื่องมือในการออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
การออกแบบเพ่ือการประกอบ การออกแบบเพ่ือน ากลับมาใช้ซ้ าและน ากลับมาใช้ใหม่ การวิเคราะห์
ต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ เทคนิคการประเมินผลการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
 Principle of product life cycle design; design and development 
procedures of eco- products complying with ISO/ TR1 4 0 6 2 ; design tools for 
environment; design for assembly design for reuse and recycle; product life cycle cost 
analysis; eco design evaluation techniques 
 
EN4113205 การประกันคุณภาพเพื่อความย่ังยืน 3(3-0-9) 
 Sustainable Quality Assurance 
 ความหมายของคุณภาพ ประวัติความเป็นมาของแนวคิดและระบบประกันคุณภาพ  
ระบบคุณภาพนานาชาติที่ส าคัญ ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน สมอ. ระบบการจัดการองค์กรน าไปสู่
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลกระทบของความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ 
 Meanings of quality; background of quality assurance system concepts; 
important international quality system; TIS quality standard system; organizational 
management for product design and development; impacts of product competencies 
 
EN4113206 ระบบการผลิตสมัยใหม่ 3(3-0-9) 
 Modern Manufacturing Systems 
 ระบบการผลิตสมัยใหม่ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบการผลิตแบบประหยัด 
ระบบการผลิตตามสั่ง ระบบการผลิตควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ องค์กรเสมือน ระบบการผลิตที่ปรับตัว
ได้รวดเร็ว องค์กรแห่งการเรียนรู้ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการผลิตสมัยใหม่  
การผลิตสีเขียว การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ 
 Modern production systems; flexible production system; economical 
production system; made- to- order production system; computerized production 
system; virtual organization; fast- adaptive production system; knowledge driven 
organization; applications of information technology for modern production systems; 
green manufacturing; additive manufacturing 
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  2. กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
EN4113107 การจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-9) 
 Sustainable Organization Management 
 ทฤษฎีและโครงสร้างขององค์กรอย่างมีแบบแผน หน้าที่ของการบริหาร การจัดการ
และการแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
 Traditional theories and structures of organizations; functions of 
management; management and problem solving in industrial factories; problem 
analysis and decision making; moralities and ethics promotion; ethics in sustainable 
industrial management 
 
EN4113108 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-9) 
 Innovation and Entrepreneurship 
 นิยามและประเภทของนวัตกรรม S-curve กระบวนการในการสร้างนวัตกรรม 
การน านวัตกรรมเข้าสู่ตลาด หลักการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น ผู้ประกอบการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 Definition and types of innovation; s-curve, innovation process; bringing 
innovation to markets; basic entrepreneurship principles; circular economy 
entrepreneurs 
 
EN4113109 การจัดการโลจิสติกส์เพื่อความย่ังยืน 3(3-0-9) 
 Sustainable Logistics Management 
 การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการกิจกรรมโดยรวม การจัดการแหล่งวัตถุดิบไปจนถึง
ลูกค้า การด าเนินงานและสารสนเทศ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของระบบโลจิสติกส์ การจัดการ
ความสัมพันธ์ของลูกค้า การจัดการคลังสินค้า ต้นทุนของการกระจายสินค้าและการขนส่ง  
การจัดการโลจิสติกส์แบบย้อนกลับ 
 Logistics management; overall activities management; management 
from source of raw material to customers; operations and information; best practices 
of logistics system; customer relationship management; warehouse management; cost 
of distributions and transportations; reverse logistics 
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EN4113110 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-9) 
 Management Information Systems 
 หลักการสื่อสารข้อมูลในองค์กร การบริหารแหล่งข้อมูล การจัดการข้อมูล
เพ่ือตัดสินใจขององค์กร การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล การออกแบบระบบสารสนเทศ การควบคุม
ระบบสารสนเทศ การแก้ไขและปรับปรุงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้สารสนเทศในการจัดการ
ปฏิบัติการขององค์กร 
 Principle of internal information communication; management of 
information sources; information management for organizational decision- making; 
analysis and management of data; management information system design; 
information system control; collecting and improving information system; application 
of information system in organization operations management 
 
EN4113111 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองทางอุตสาหกรรม 3(3-0-9) 
 Computer Applications in Industrial Simulation 
 การประเมินโครงการด้วยการจ าลองทางคอมพิวเตอร์ กระบวนการจ าลองปัญหา 
การใช้เลขสุ่ม การวิเคราะห์การตัดสินใจ การสร้างแบบจ าลอง การทดสอบแบบจ าลอง การน าแบบจ าลอง
ไปใช้แก้ปัญหาอุตสาหกรรม การทวนสอบแบบจ าลองทางอุตสาหกรรม 
 Project assessment using computer simulation; problems simulation 
processes, use of random numbers; analysis of decision-making; simulation modelling; 
simulation model testing;  used of simulation in industrial problem; industrial model 
verification 
 
EN4113112 การตัดสินใจการลงทุนและการประเมินศักยภาพของธุรกิจ 3(3-0-9) 
 Capital Decision and Evaluation of the Firm 
 ทฤษฏีการขัดแย้งด้านเงินทุน การวิเคราะห์และตัดสินใจการลงทุน ทฤษฎีเงินทุน
สมัยใหม่ ความเหมาะสมของการลงทุน การตัดสินใจสภาวะของความแน่นอนและไม่แน่นอน 
การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน 
 Theories of capital conflicts; decision making for investment; modern 
financial theories; optimization of investment; decision-making under certainty and 
uncertainty; capital structure analysis 
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EN4113213 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน  3(3-0-9) 
 Specificed Topics in Sustainable Engineering Management 
 หัวข้อ เฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและผลกระทบต่อความยั่ งยืน
ในงานอุตสาหกรรมหรือการจัดการทางด้านวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนในงานหรือหน่วยงานต่าง  ๆ 
เป็นกรณีศึกษา (คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดและเห็นชอบ) 
 Specificed 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 ( Program administrative committee specifies and 
approves) 
 
EN4113214 การวิจัยด าเนินงานเพื่อความย่ังยืน 3(3-0-9) 
 Sustainable Operation Research 
 ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบดีเทอมินิสติก กา รเขียนโปรแกรมเชิงเส้น 
การแก้ปัญหาด้วยวิธีซิมเพล็ก การวิเคราะห์ความไว ความเป็นคู่ ปัญหาการขนส่ง ความรู้เบื้องต้น
ของการก าหนดจ านวนเต็ม การเขียนโปรแกรมเครือข่าย การใช้งานรูปแบบสินค้าคงคลัง ทฤษฎี
แถวคอย ทฤษฎีเกมและการจ าลองสถานการณ์เบื้องต้น หลักการของการหาค่าดีที่สุด 
 Introduction to deterministic models; linear programming; problem 
solving using simplex method; sensitivity analysis; duality; transportation problems; 
introduction to integer programming; network programming; applications to inventory 
control models; queueing theory; introduction to game theory and simulation; 
optimization principle 
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  3. กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 
EN4113115 การวิเคราะห์ต้นทุน 3(3-0-9) 
 Cost Analysis 
 การจ าแนกต้นทุนและพฤติกรรมต้นทุน แนวคิดต้นทุน การประมาณต้นทุน 
การควบคุมต้นทุน และการวิเคราะห์ผลต่าง การวิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือการวางแผน และการตัดสินใจ
ของฝ่ายจัดการ การประยุกต์เทคนิค การวิเคราะห์เชิงปริมาณกับการวิเคราะห์ต้นทุน การก าหนด
ราคาโอน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลกระทบของความไม่แน่นอนต่อการวิเคราะห์ต้นทุน 
 Cost classification and behavior; cost concepts; cost estimation; cost 
control and analysis of differences; cost analysis for planning and managerial decision-
making; application of techniques; quantitative analysis and cost analysis; 
determination of transferred prices; evaluation of operational performances; impacts 
of uncertainty to cost analysis 
 
EN4113116 ปัญหาการบัญชีภาษีอากรขั้นสูง 3(3-0-9) 
 Advanced Taxation Accounting Problems 
 ปัญหาภาษีอากรของกิจการธุรกิจ ภาษีรายได้และภาษีอ่ืน ๆ การวางแผนภาษี 
ความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎหมายภาษีอากร ประมวลรัษฎากร  
ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย และค าตอบข้อหารือของกรมสรรพากร 
 Taxation problems of business firms; corporate income tax and other 
taxes; tax planning; differences between general accounting principle practices and 
taxation law; fiscal codes; judgment of supreme court; decision; answers to tax Inquiries 
of revenue department 
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EN4113117 การจัดการฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี 3(3-0-9) 
 Accounting Database Management 
 วิวัฒนาการของระบบการจัดการฐานข้อมูล แนวคิดของการจัดการฐานข้อมูล 
การออกแบบฐานข้อมูล การสร้างระบบการเรียกใช้ การปรับฐานข้อมูลทางบัญชี บทบาท
ของฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชี ฐานข้อมูลแบบกระจาย การสนับสนุนการน า
ฐานข้อมูลไปใช้ในด้านเทคนิค  
 Evolutions of database management systems; concepts of database 
management; database design; using system building; adjustment of accounting data; 
roles of database in accounting information systems; distributed database; supporting 
of database technical uses 
 
EN4113218 การจัดการการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-9) 
 Integrated Marketing Communications Management 
 องค์ประกอบและขั้นตอนของการวางแผนการสื่อสารการตลาด การพิจารณาและหาโอกาส
เ พ่ือการสื่ อสารอย่ างมีประสิทธิภาพ การก าหนดวัตถุประสงค์และกลุ่ มผู้ รับ เป้ าหมาย  
การก าหนดงบประมาณ การเลือกการผสมผสานด้านการสื่อสาร การควบคุมและการประเมินผล  
การสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เครื่องมือส่งเสริมการตลาด นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการตลาด 
 Compositions and processes of marketing communication planning; 
determining and opportunities seeking for efficient communication; determination of 
objectives and target audiences; setting of budget; selecting of communication 
blending; control and evaluation of marketing communication; integrated marketing 
communication; marketing promotion tools; marketing innovation and technologies 
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  4. กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
EN4113119 การจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-9) 
 Energy Conservation Management 
 หลักการด้านระบบการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม การอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรับเครื่องจักร การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง 
การอนุรักษ์พลังงานในระบบสนับสนุนการผลิตอื่น ๆ เทคโนโลยีพลังงาน ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ
ในการอนุรักษ์พลังงาน 
 Principles of industrial energy management; energy conservation 
methods for machineries; energy conservation methods for air conditioning system; 
energy conservation methods for lighting system; energy conservation methods for 
other manufacturing support system; energy technologies; energy conservation 
efficiency index 
 
EN4113120 การจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-9) 
 Sustainable Energy Management 
 อัตราการบริโภคพลังงานของพลังงานไฟฟ้าและความร้อนของเครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรม การประเมินอุปกรณ์ที่มีนัยส าคัญในการบริโภคพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน
ของเครื่องจักร กฎหมายมาตรฐานการจัดการพลังงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและนโยบายพลังงาน 
การวิเคราะห์ลงทุนด้านเทคโนโลยีด้านพลังงาน ระบบการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม 
การประเมินการใช้พลังงานขององค์กร 
 Energy consumption rate in terms of both electricity and heat of 
machineries in factories; evaluation of energy- significant equipment; energy 
conservation of machineries; energy management laws and standards; organization 
structure organizing and energy policy; analysis of energy technology investment; 
behavior change supporting system; evaluation of energy used by organization 
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EN4113121 การเลือกใช้และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3(3-0-9) 
 Efficient Energy Selection and Management 
 โปรแกรมการส่งเสริมและการจัดการพลังงาน การส ารวจและการตรวจสอบ เทคนิคการวัด
และการวิ เคราะห์ ไดอะแกรมของเซนกี สมดุลพลังงาน ศักยภาพในการอนุรักษ์พลั งงาน  
การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิต เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
ในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ภาระด้านการใช้พลังงานในโรงงานผลิต  
 Promotion programs of energy management; surveying and verification; 
measurement techniques and diagram analysis of Cenkee; energy balance; potential 
of energy conservations; energy economic evaluations; energy management in 
manufacturing processes; industrial energy conservation technologies; industrial energy 
load analysis 
 
EN4113122 การออกแบบและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์และการน าไปใช้ 3(3-0-9) 
 Design and Development of Solar Cell and Applications 
 พื้นฐานของทฤษฎีสารกึ่งตัวน าและรอยต่อพีเอ็นเซลล์แสงอาทิตย์ องค์ประกอบ
และลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ สมการค านวณด้านพลังงานแสงอาทิตย์ สมการของฮอตเทล-วิลเลอร์ 
การออกแบบวัสดุและเทคโนโลยี การวัดและวิเคราะห์รังสีอาทิตย์ การส่งผ่านและการดูดกลืนของสื่อ 
ผิววัสดุที่เหมาะสมในการรับรังสี การรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นและแบบรวมแสง การประยุกต์ใช้ เซลล์
แสงอาทิตย์  
 Fundamental theories of semiconductor substances and its PN 
connections of solar cell; components and properties of solar cell; equation for 
calculations of solar energy such; Hottel-Willer equation; designing of material and 
technologies; measurement and analysis of solar ray; transmission and absorption of 
media; optimal material surface for receiving of ray; receiving of solar ray by flat and 
concentration form; applications of solar cells 
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EN4113123 ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9) 
 Environmental Administration and Management Strategies 
 แนวคิดและหลักการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธวิธีการจัดท า
แผนบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้ทรัพยากรแบบยั่งยืน การวิเคราะห์นโยบาย
และแผนด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน การเป็นผู้น าด้านบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
 Concept and principles of natural resources and environment 
management; planning tactics of environmental management and administration; 
planning of sustainable resources utilization; environmental policy and planning 
analysis; sustainable environmental management; leadership in environmental 
management  
 
EN4113124 นิเวศพัฒนาและการควบคุมกระบวนการ 3(3-0-9) 
 Eco Development and Processing Control 
 ความสัมพันธ์ของระบบนิ เวศ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและมิติมนุษย์ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่อทรัพยากร ความเหมาะสมของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม หลักการพัฒนาแบบยั่งยืน 
ผลกระทบของการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อระบบนิเวศ 
 Relationship of ecological systems; utilization of natural resources and 
environment of human being; economic environment and human perspective; 
selection of suitable technology for resources; optimal development of economics 
and ecology; principles of sustainable development; impacts of technology 
advancement on ecological systems 
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 ง. วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
EN4114101 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 Thesis 
 นักศึกษาที่เลือก แผน ก แบบ ก 1 ต้องจัดท าวิทยานิพนธ์ซึ ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาในหลักสูตร โดยศึกษาหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพ่ือความยั่งยืน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นการประยุกต์วิชาการ มีการศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัย
ที่ผ่านมาเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องศึกษา ค้นหา และวิจัย เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ 
 The student who chooses to study in type A 1 of program A have to 
submit the thesis as a part of the study program, the research topic has to be in the 
field of sustainable industrial management engineering or related area. It has to be the 
applications of academic knowledge studied and compared with previous researches.  
The student has to study, seek, and research in order to create new knowledge 
applicable in real world practices  
 
EN4114202 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis 
 นักศึกษาที่เลือก แผน ก แบบ ก 2 ต้องจัดท าวิทยานิพนธ์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาในหลักสูตร โดยศึกษาหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพ่ือความยั่งยืน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นการประยุกต์วิชาการ มีการศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัย
ที่ผ่านมาเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องศึกษา ค้นหา และวิจัย เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ 
 The student who chooses to study in type A 2 of program A have to 
submit the thesis as a part of the study program.  The research topic has to be in the 
field of sustainable industrial management engineering or related area. It has to be the 
applications of academic knowledge studied and compared with previous researches.  
The student has to study, seek, and research in order to create new knowledge 
applicable in real world practices  
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EN4115201 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 Independent Study 
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากต ารา วารสารวิชาการ บทความทางวิชาการ 
การศึกษากรณีศึกษา และก าหนดหัวข้อปัญหา ด าเนินการโดยการประยุกต์วิชาการที่เกี่ยวข้อง 
และจัดท ารายงานตามแบบที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
 The independent study is self- studying from text, academic journals, 
academic papers, case studies, and address the topic problems by apply the related 
academic knowledge and make of paper works according to the format requirements 
of Program Administrative Committee 
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3.6 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิ การศึกษาของอาจารย์  
 3.6.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ล าดับ 

 
ชื่อ- นามสกลุ 

 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชา 
(สาขาวิชาเอก) 

 
สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา/ พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

(ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

1 นายณัฐวรพล รัชสริิวัชรบุล 
 

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

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

6 6 6 6 

2 นายปริญญ์ บุญกนิษฐ 
 

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

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2552 
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2545 
มหาวิทยาลยั 
เกษมบัณฑติ, 2541 

6 6 6 6 

3 นายสุวิทย์ แพงกันยา 
 

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

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2558 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2553 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2549 

6 6 6 6 
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ล าดับ 

 
ชื่อ- นามสกลุ 

 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชา 
(สาขาวิชาเอก) 

 
สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา/ พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

(ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

4 นายสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง* 
 

อาจารย ์ ปร.ด. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 
ค.อ.ม. 
(เทคโนโลยีเครื่องกล) 
 
วศ.บ. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 
 
ค.อ.บ. 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2554 
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2544 
สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล ศูนย์กลาง
สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล, 2546 
สถาบันเทคโนโลยี   
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2535 

- - - - 

5 นายสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.ม. 
(วิศวกรรมการผลิต) 
 
วศ.บ. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 
 
ค.อ.บ. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สถาบันเทคโนโลยี   
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2541 
สถาบันเทคโนโลยี    
ราชมงคล ศูนย์กลาง
สถาบันเทคโนโลยรีาช
มงคล, 2546 
สถาบันเทคโนโลยี    
ราชมงคล ศูนย์กลาง
สถาบันเทคโนโลยรีาช
มงคล, 2531 

6 6 6 6 

6 นายคมพันธ์ ชมสมุทร* 
 

อาจารย์  ปร.ด. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 
วศ.ม. 
(วิศวกรรมการจัดการ 
อุตสาหการ) 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2554 
สถาบันเทคโนโลยี   
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2544 
 
 

- - - - 
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ล าดับ 

 
ชื่อ- นามสกลุ 

 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชา 
(สาขาวิชาเอก) 

 
สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา/ พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

(ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

วศ.บ. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 
 
ค.อ.บ. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 

สถาบันเทคโนโลยี    
ราชมงคล ศูนย์กลาง
สถาบันเทคโนโลยี    
ราชมงคล, 2546 
สถาบันเทคโนโลยี    
ราชมงคล ศูนย์กลาง
สถาบันเทคโนโลยี    
ราชมงคล, 2537 

7 นางสาวสรสุธี บัวพูล อาจารย ์ วศ.ด.  
(การออกแบบและ
ผลิตแบบบูรณาการ) 
วศ.ม.  
(การออกแบบและ
ผลิตแบบบูรณาการ) 
วศ.บ.  
(ปิโตรเคมีและวัสดุ  
พอลิเมอร์)  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2559   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2550   
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2547 

6 6 6 6 

8 นายเทอดพงษ์ แดงส ี
 

อาจารย ์
 

Ph.D.  
(Information 
Technology)  
(International 
Program) 

M.Sc.  
(Information and 
Communication 
Technology) 
(International 
Program) 
 
วศ.บ. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2555 
 
 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ, 
2551 
 
 
 
 
 
สถาบันเทคโนโลยี   
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2540 

6 6 6 6 
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ล าดับ 

 
ชื่อ- นามสกลุ 

 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชา 
(สาขาวิชาเอก) 

 
สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา/ พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

(ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

9 นายณัฐพงศ์ พันธุนะ* ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 
 
วศ.ม.  
(วิศวกรรมวัดคมุ)  
 
 
วศ.บ. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

สถาบันเทคโนโลยี   
พระจอมเกล้า         
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2554 
สถาบันเทคโนโลยี   
พระจอมเกล้า         
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2550 
สถาบันเทคโนโลยี    
ราชมงคล ศูนย์กลาง
สถาบันเทคโนโลยี    
ราชมงคล, 2539 

- - - - 

10 เรืออากาศตรี พลกฤษณ์ 
จริยตันติเวทย์* 
 

อาจารย ์ Ph.D. 
(Electrical 
Engineering) 
 
วศ.ม. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 
วศ.บ.  
(วิศวกรรม
โทรคมนาคม), 

Oklahoma State 
University, United 
State of America, 
2015 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2543 
สถาบันเทคโนโลยี   
พระจอมเกล้า         
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2541 

- - - - 

11 นายกฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์* อาจารย ์ ปร.ด.  
(เทคโนโลยีพลังงาน) 
 
วศ.ม.  
(เทคโนโลยีพลังงาน) 
 
วศ.บ.
(วิศวกรรมเครื่องกล)  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2560 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2555 
มหาวิทยาลยั           
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2551 

- - - - 
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ล าดับ 

 
ชื่อ- นามสกลุ 

 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชา 
(สาขาวิชาเอก) 

 
สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา/ พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

(ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

12 นายอานนท์ สิงห์เสถียร* อาจารย ์ ปร.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
วศ.ม. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
วศ.บ. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2561 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2554 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2552 

- - - - 

* เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 

3.6.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ- นามสกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

 
คุณวุฒิสาขาวิชา 
(สาขาวิชาเอก) 

 
สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา/ พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

(ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

1 นายอรรณพ ปิยะสินธ์ชาต ิ
 

- ปร.ด. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อ 
การศึกษา) 
บธ.ม. 
(บริหารธุรกจิ) 
วศ.บ. 
(วิศวกรรมเคมี) 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2557 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2531 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2523 

6 6 6 6 

2 นายศักดิ์ชาย รักการ 
 

อาจารย ์ Ph.D. 
(System and 
Control 
Engineering) 
วศ.ม. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.บ. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

Case Western 
Reserve University, 
USA, 2008 
 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์, 2546 
มหาวิทยาลยั 
เกษมบัณฑติ, 2539 

6 6 6 6 
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ล าดับ ชื่อ- นามสกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

 
คุณวุฒิสาขาวิชา 
(สาขาวิชาเอก) 

 
สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา/ พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

(ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

3 นายสุรสั ตั้งไพฑรูย ์
 

- รป.ด 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
บธ.ม. 
(บริหารธุรกจิ) 
รป.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
บธ.บ. 
(บริหารธุรกจิ) 
วศ.บ. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2556 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2549 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2549 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช, 2553 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช, 2534 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น, 2533 

6 6 6 6 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

- 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียน แผน ก แบบ ก 1 ท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2 

ท าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หรือ แผน ข ค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ข้อก าหนดส าคัญในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะทางปัญญาและความสามารถอ่ืน 
ๆ ส าหรับนักศึกษาเลือก แผน ก แบบ ก 1 จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และแผน ก แบบ ก 2 
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร โดยศึกษาหัวข้อวิจัย
เกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน เป็นการประยุกต์วิชาการ มีการศึกษา
เปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบ นักศึกษาจะต้องศึกษา ค้นหาและวิจัย เพ่ือก่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ส่วนผู้ที่เลือกแผน ข จะต้องท าการค้นคว้าอิสระ
จ านวน 6 หน่วยกิต และจะต้องมีการสอบประมวลความรู้ สอบข้อเขียนหรือปากเปล่า เป็นต้น 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถวิ เคราะห์ระบบการจัดการกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบ การเลือกเทคโนโลยี การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
และส่งเสริมความยั่งยืนได้ 

5.3 ช่วงเวลา 
(1) แผน ก แบบ ก 1 เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1      

ของปีการศึกษาที่ 1 จนกระท่ังงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่เกินระยะวเลาการศึกษารวม 5 ปี 
(2) แผน ก แบบ ก 2 เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1      

ของปีการศึกษาที่ 2 จนกระท่ังงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่เกินระยะวเลาการศึกษารวม 5 ปี 
(3) แผน ก แบบ ข  เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1         

ของปีการศึกษาที่ 2 จนกระท่ังงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่เกินระยะวเลาการศึกษารวม 5 ปี 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
(1) แผน ก แบบ ก 1 ท าวิทยานิพนธ์ จ านวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
(2) แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ จ านวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
(3) แผน ข ค้นคว้าอิสระ จ านวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

5.5. การเตรียมการ 
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้มีคณะกรรมการและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบในการวางแผนด าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับก าหนดการศึกษา ค้นคว้า 



 46   

 

 

 

ตั้งแต่ต้นเป็นล าดับกระทั่งสอบขั้นสุดท้าย ภายใต้คุณวุฒิและความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีชั่วโมง     
ของการปรึกษาแนะน ามีระบบการติดตามผล ประเมินผล การรายงานผล อาทิ 

(1) ก าหนดให้มีการสัมมนาระหว่างภาคการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
ทางปัญญาและการสื่อสารที่สูงขึ้น อาทิ การเสนอหัวข้อโครงการและผลงานวิจัย เป็นต้น  

(2) การรายงานความก้าวหน้าประจ าภาคการศึกษา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
ส าหรับนักศึกษาทุกคน 

5.6. กระบวนการประเมินผล 
กระบวนการการประเมินผล ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบ เพ่ือพิจารณาและประเมินผล โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ด าเนินการสอบและประเมินผลการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 
 (2) ด าเนินการสอบและประเมินการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย พิจารณาอนุมัติ อย่างน้อย 

1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ - มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสังคม เทคนิคสื่อสาร
และการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล รวมถึงการวางตัว 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเป็นอิสระโดยสอดแทรก
เนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรและพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการก่อนนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านความรู้และการสื่อสาร - ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ในวิชาชีพเพ่ือฝึกทักษะ 
การตีความหมาย การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ การสรุป การเขียน
เชิงวิชาการ การสื่อสารและเสนอผลงาน โดยสอดแทรกในรายวิชา
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบ ตลอดจนมีวินัย
ในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท าโครงการเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว 
ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงานเพ่ือฝึกทักษะภาวะ
ผู้น าทางวิชาชีพที่ดี 
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การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

- มอบหมายงานให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือฝึก
ทักษะภาวะผู้น าในความรับผิดชอบด้านวิชาชีพ กิจกรรมทางวิชาการ
ควบคู่กับด้านสังคมและวัฒนธรรม 
- การสร้างวินัยในตนเอง การบริหารโครงการรายวิชา การตรงต่อ
เวลาความสม่ าเสมอในการพัฒนาผลการท างาน เสนอผลงาน การมี
ส่วนร่วมโดยเสริมทักษะในการอภิปราย การแสดงความคิดเห็นอย่าง
มีเหตุผลจากการสัมมนาระหว่างศึกษาในหลักสูตร 

คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการส่งเสริมให้เกิดความรู้ที่ลึกซึ้งถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับการพัฒนา
งานวิจัยทางเทคโนโลยีและการจัดการที่ยั่งยืน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1. คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าในด้านคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้
สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้น
ความสามารถในการพัฒนางานวิจัยในวิชาชีพที่มีศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้นั้นเกี่ยวข้องโดยตรง
กับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความส าเร็จในด้านต่าง ๆ ผู้พัฒนานวัตกรรมด้าน
การจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนจ าเป็นมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบ
อาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมสามารถถ่ายทอด
ความมีคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาเห็นความส าคัญควบคู่กับวิทยาการต่าง ๆ อย่างน้อย 4 
ประการ ต่อไปนี้ 

(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน และเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มี
ระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม
และชัดเจน 

(2) มีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล  
และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
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(3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพ่ือการทบทวนและแก้ไข 
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้ง
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

(4) แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ

วินัย โดยเน้นการตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบในการท าโครงการ การฝึกให้รับผิดชอบ การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี 
มีความซื่อสัตย์ ปลูกฝังคุณธรรม ในการพัฒนางานวิจัย การสอบ เห็นความส าคัญด้านความปลอดภัย
ทั้งตนเอง และสังคม นอกจากนี้ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การส่งเสริมและเชิดชูนักศึกษาที่ท าความดี 
ท าประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นผู้เสียสละ 

นอกจากนั้น หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
ก าหนดให้ผู้สอนต้องจัดให้มีการสอนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับเนื้อหารายวิชาทุกวิชา
ในหลักสูตรเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนางานวิจัยก่อนจบการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับ วัสดุ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในวิชาบังคับ อาทิ วิชาการจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้ก าหนดเนื้อหา
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ผู้ เรียน ซึ่งจะเป็นข้อสอบในวิชา มีการก าหนด
คะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบวิทยานิพนธ์ก่อนจบการศึกษา 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากการรักษาเวลาของนักศึกษา ในการท างาน การเข้า 

ชั้นเรียน การส่งงานที่มอบหมายตามก าหนดระยะเวลาและการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
- ประเมินจากการมีวินัยและความสามารถในการพัฒนาโครงการ 

หรืองานวิจัยของนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ 
- ปริมาณงานที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปริมาณการทุจริต

ในกิจกรรมต่าง ๆ 
- ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.2. ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้ เกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นเป็นสิ่งที่นักศึกษา
ต้องตระหนัก เพื่อน าไปประกอบอาชีพช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม
สิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของสาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน ตลอดจนหลักการและทฤษฏีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์
ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 

(2) มีความเข้าใจทฤษฏี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้ง
ในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า 

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพ่ือความยั่งยืน และต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 

(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติ
และนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย การแก้ปัญหา

กรณีศึกษา การค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ การรายงานผลและเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ โดยเน้นหลักการทางทฤษฏี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อม
จริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมการจัดการองค์กร ทางเทคโนโลยี การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มี
การเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาจากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการท าวิจัยในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                           ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวิจัยของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ  

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 
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(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากการท าวิจัยหรือการค้นคว้าอิสระ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่
ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็น
หรือปญัหา สามารถใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 

(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ  
หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม
หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย  

(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็น
หรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา
การหรือวิชาชีพ 

(4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่
เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

เพ่ือความยั่งยืน 
(2 )  การรายงานผลการวิจัย  หรือค้นคว้าอิสระโดยการสัมมนา  

หรือการประชุมวิชาการ 
(3)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง ผ่านการวิจัยและท าวิทยานิพนธ์ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน การปฏิบัติและการวิจัยของนักศึกษา 

เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงาน ในการสัมมนาประจ าภาคเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
หรือสอบวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2 .4 .1  ผลการ เ รี ยนรู้ ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ร ะห ว่างตั วบุ คคลและ 

ความรับผิดชอบ 
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(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูง
ทางวิชาชีพได้ด้วยตนเองสามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

(2) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้ อ่ืน
อย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 

(3 )  แสดงออกทักษะการ เป็นผู้น า ได้อย่า ง เหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่การก าหนดโครงการประจ าวิชาให้มีการท างานเป็นกลุ่ม 
การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืนข้ามหน่วยงาน หรือต้องค้นคว้า ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ที่ส่งเสริมวิชาชีพ การสร้างความร่วมมือกับบุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) มีความคิดริเริ่มแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือมีความยุ่งยากระดับสูง
ทางวิชาชีพกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

(2) วางแผนการท างานเพื่อการปรับปรุงตนเองให้มีความสามารถสูงขึ้น
ทางวิชาชีพ 

(3) สามารถตัดสินใจและประเมินตนเองได้ กับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างเหมาะสม 

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีทักษะในความเป็นผู้ น าอย่างเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การท างานของกลุ่ม 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกทักษะการเป็นผู้น า การน าเสนอ

รายงานกลุ่มหรือเดี่ยวในชั้นเรียน การสัมมนาประจ าภาคเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมการท าวิจัย 
ผลการวิจัย และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเ พื่อน ามาใช้

ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 

ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้า
ที่ส าคัญ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมโดยให้นักศึกษาท าโครงการรายวิชาต่าง  ๆ ให้นักศึกษา
ได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง เสนอแนะการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้
เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ ในแบบท างานเป็นกลุ่ม
และเฉพาะราย 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การประเมินผลจากเทคนิคการน าเสนอตามหลักการของทฤษฏี 
การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เห ตุผล
ในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายการท าโครงการ หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอ
ในชั้นเรียนและการสัมมนาประจ าภาคเรียน 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

แสดงให้เห็นถึงแต่ละรายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุ
ในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่
ผลการเรียนรู้บางเรื่อง โดยการแสดงเป็นเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) เป็นต้น 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 



 

 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรอืวิชาชีพ 
โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น และเมื่อไม่มี
ข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มี
ระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกบั
ปัญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้
ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน 
2) มีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหลา่นั้น
ตามหลักการ เหตุผล และคา่นิยมอันดีงาม 
ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อ
ความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มี
อยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่าง
จริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉยัทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและ
ปัญหาที่มีผลกระทบตอ่ตนเองและผู้อื่น 
4) แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มี
การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างาน
และในชุมชนที่กวา้งขวางขึ้น 

1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
ตลอดจนหลักการและทฤษฏีที่ส าคัญ
และน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นควา้
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
2) มีความเข้าใจทฤษฏี การวิจัยและการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชา
หรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า 
3) มีความเข้าใจในวธิีการพัฒนาความรู้
ใหม่ ๆ และการประยุกต ์ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจยัในปัจจุบันที่มี
ต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาฯ และต่อการ
ปฏิบัติในวิชาชพี 
4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่
ในสภาพแวดล้อมของระดับชาตแิละ
นานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขา
วิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติในการ
จัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อ
ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้ดุลพินิจใน
การตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 
2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั สิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา
ความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เขา้กับองค์
ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ทา้ทาย  
3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการ
วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวขอ้งในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญ
หรือโครงการวิจยัค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ขอ้สรุปที่
สมบูรณ์ซ่ึงขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติ
ในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูง
ทางวิชาชีพได้ด้วยตนเองสามารถ
ตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง
และสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูงได้ 
2) มีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบั
ผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
3) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้
อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธภิาพ
ในการท างานของกลุ่ม 
 

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์
และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นควา้
ปัญหา สรุปปญัหาและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่าง ๆ 
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชพีรวมทั้ง
วิทยานพินธ์หรอืโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีฯ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
วิชาบังคับ                  
EN4112101 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน                   

                 

EN4112102 การออกแบบการทดลองใน
งานวิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน                           

EN4112103 การบริหารโซ่ อุปทานเ พ่ือ
ความยั่งยืน                  

EN4112104 การจัดการเทคโนโลยีและ
ธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน                   
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีฯ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
วิชาเลือก                  
EN4113101 การบริหารการผลิตและ 
การปฏิบัติการแบบยั่งยืน 

                 

EN4113102 การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

                 

EN4113103 การออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง                  

EN4113104 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม                     
EN4113205 การประกันคุณภาพ เ พ่ื อ 
ความยั่งยืน                    

EN4113206 ระบบการผลิตสมัยใหม่                     
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีฯ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
EN4113107 การจัดการองค์กรเพ่ือความ
ยั่งยืน 

                 

EN4113108 น วั ต ก ร ร ม แ ล ะก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 

                 

EN4113109 การจัดการโลจิสติกส์ เ พ่ือ
ความยั่งยืน           

                 

EN4113110 ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ 
การจัดการ                  

EN4113111 ก า ร ใ ช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น 
การจ าลองทางอุตสาหกรรม                  

EN4113112 ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ก า ร ล ง ทุ น 
การประเมินศักยภาพของธุรกิจ                  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีฯ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
EN4113213 หั ว ข้ อ เ ฉ พ า ะ ท า ง ด้ า น
วิศวกรรมการจัดการเพ่ือความยั่งยืน                  

EN4113214 ก า ร วิ จั ย ด า เ นิ น ง าน เ พ่ื อ 
ความยั่งยืน 

                 

EN4113115 การวิเคราะห์ต้นทุน                  
EN4113116 ปัญหาการบัญชีภาษีอากร 
ขั้นสูง                  

EN4113117 การจัดการฐานข้อมูลเพ่ืองาน
บัญชี                  

EN4113218 ก า ร จั ด ก า ร ก า ร สื่ อ ส า ร
การตลาดเชิงบูรณาการ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีฯ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
EN4113119 ก า ร จั ด ก า รด้ า นอนุ รั ก ษ์
พลังงาน                    

EN4113120 การจั ดการพลั ง ง าน เ พ่ื อ 
ความยั่งยืน                  

EN4113121 ก า ร เ ลื อก ใช้ และการ จั ด
การพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ                  

EN4113122 การออกแบบและพัฒนาเซลล์
แสงอาทิตย์และการน าไปใช้                  

EN4113123 ยุทธศาสตร์การบริหารและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม                  

EN4113124 นิเวศพัฒนาและการควบคุม
กระบวนการ                  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีฯ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ                  
EN4114101 วิทยานิพนธ์                  

EN4114202 วิทยานิพนธ์                  

EN4115201 การค้นคว้าอิสระ                  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใช้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้
แต่ละรายวิชา โดยทวนสอบจากคะแนนสอบ งานที่มอบหมาย อาจจะเป็นโครงการกลุ่มหรือเดี่ยว  
ซึ่งแต่ละรายวิชาอาจจะแตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน รวมถึงการค้นคว้า 
หรือการท าวิจัยในวิชาชีพ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาจากคะแนนสอบ การรายงาน และให้นักศึกษา
ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสม
ของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินผลการวิจัย การสอบวิทยานิพนธ์ หรือค้นคว้า
อิสระโดยคณะกรรมการสอบที่ผ่านการแต่งตั้งจากกรรมการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร 

การทวนสอบวิทยานิพนธ์โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผลทั้งที่ เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการโดยการเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่ผ่านการควบคุมการด าเนินการตามแผนการศึกษา 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้น
ผลสัมฤทธิ์การท าวิจัยในการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยท าวิจัยอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัย
ที่ได้รับเพื่อย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร 
รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1 )  ภาวะการมี งานท าของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตที่ จบการศึ กษา 
ในด้านระยะเวลาในการหางานท า ประเมินความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระในคาบระยะเวลาต่าง ๆ 

(3) การประเมินต าแหน่ง ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและหรือความสามารถอ่ืน  ๆ
ของบัณฑิต 
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(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยส่งแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์เมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจ ในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิต และเข้าศึกษา
เพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) ประเมินจากบัณฑิตที่ประกอบอาชีพ ในด้านของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้ประเมินหลักสูตร หรือ อาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรม อาทิ (ก) จ านวนรายงานวิจัย บทความ
วิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ (ข) สิ่งประดิษฐ์ (ค) จ านวนสิทธิบัตร (ง) จ านวนรางวัลทางสังคม
และวิชาชีพ (จ) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ (ฉ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัคร
ในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 การวัดผล และการส าเร็จการศึกษา 
(1) การวัดผล และการส าเร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 
(2) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละวิชาให้ก าหนดเป็นระดับคะแนนต่าง ๆ ซึ่งมีค่า

ระดับคะแนนต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

ระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน ผลการศึกษา 
A 
B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 
S 
U 

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) 
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ระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน ผลการศึกษา 
I 

W 
AU 

- 
- 
- 

การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
ขอถอนวิชาเรียนหลังก าหนด (Withdrawal) 
เข้าร่วมฟังการบรรยาย 

 
(3) การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบ

ภาษาต่างประเทศ การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
(ก) การประเมินผลการสอบประมวลความรู้  การสอบวัดคุณสมบัติ 

การสอบภาษาต่างประเทศให้ผลการประเมินผลเป็นระดับคะแนนดังนี้ 
ระดับคะแนน   ผลการศึกษา 

 S   สอบผ่าน / เป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory) 
 U   สอบไม่ผ่าน / ไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory) 

 
(ข) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระให้ผลการประเมิน

เป็นระดับคะแนนดังนี้ 
 

ระดับคะแนน   ผลการศึกษา 
 P   ผ่าน (Pass) 
 F   ตก (Fail) 
  

(4) การส าเร็จการศึกษา 
(ก) แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ       
จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและภายนอกสถาบันและเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

(ข) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแต่งตั ้ง ซึ ่งจะต้องประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและภายนอก
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สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) อย่างน้อย/หรือไม่ต่ ากว่าระดับสมาคม ภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษก็ได้ 

(ค) แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและหรือปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและ/หรือภายนอกสถาบันและเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  ต้องสอบ
การค้นคว้าอิสระผ่าน/เป็นที่พอใจ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นในระบบคอมพิวเตอร์ 

3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 

ท าหนังสือตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดยื่นต่อคณะภาย 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
หรือภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนที่จะส าเร็จการศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัย
เสนออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้ความรู้และเข้าใจนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา และสัมพันธ์กับทางวิชาชีพ
เพ่ือการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนเป็นอันดับแรก สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการ และวิชาชีพ ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
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(3) ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม 

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ใช้วิจัยในแนววิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืนเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรม  
การจดัการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 

(3) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
และพัฒนาการเรียนการสอน  

(4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 

2.3 การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
(1) ส่ง เสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ 
หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนดการก ากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์  ท าหน้าที่ก ากับดูแล 
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหาร
หลักสูตรในระดับคณะ โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่
บริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล  
การด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  อย่างน้อย 5 ด้าน 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ 
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต
เป็นประจ าทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อม
ในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน 
และมีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ มีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้  
ในการด าเนินงานค านึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการ
ส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
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4. อาจารย์ 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตบัณฑิต  

จึงมีการก าหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพ่ือให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด นอกจากนั้น

ยังจัดท าระบบการบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์

เข้ามามีส่วนร่วม 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสตูร
ให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ 

หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์
การเรียนการสอน ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศที่มีความเพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ  
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน 
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มอค.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา การท าวิจัยและประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มอค.3 และ มอค.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา การท าวิจัยและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู้ ท่ีก าหนด มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด า เนินงาน 
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีผ่านมา 

X X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5.0  

X X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X X X X X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 12 12 12 12 12 

หมายเหตุ : X   มีการด าเนินกิจกรรม  
–  ไม่มีการด าเนินกิจกรรม   
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอน ควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับ
กรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน 
ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผล 
การเรียนของนักศึกษา 

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง กระท าได้โดยรวบรวมปัญหา/
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโดยก าหนดให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกรรมการบริหารหลักสูตร
ตามท่ีอธิการบดีแต่งตั้งและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2. การประเมินทักษะอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

และ/ทีมผู้สอน 
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยมหาบัณฑิตใหม ่
- การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตร

ที่ใกล้เคียงกัน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และมหาบัณฑิต

ที่จบตามหลักสูตร ระบบภาวะการมีงานท าของมหาบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผล
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.2 ประเมินจากผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต 

2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร
และการเยี่ยมชม 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
 

เอกสารแนบ  
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ภาคผนวก ช คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

............................................ 
  โดยที่เห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือให้การจัดการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเป็นไปตามความใน
มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย 
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙” 
  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณะ”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการในส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “การเทียบโอนผลการเรียน”  หมายความว่า การน าผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
หรือจากประสบการณ์การท างานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๕  ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอ านาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี ้
  กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  ข้อ ๖  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
  ข้อ ๗  ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือด าเนินการเทียบโอนผล 
การเรียน ดังนี้ 
  (๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ให้คณบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับระดับ
การศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ   
  (2) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือผู้แทนองค์กร
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ 
  ข้อ ๘  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
  ข้อ ๙  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
  ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๑๑  การเทียบโอนผลการเรียน ให้อยู่ในอ านาจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 
หมวด ๒ 

การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ 
ส่วนที่ ๑ 

การเทียบโอนระดับปริญญาตรี 
  ข้อ ๑๒  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง 
การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

(3)  รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะน ามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ค หรือ C  (ผล
การศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน  2.๐ หรือเทียบเท่า   

(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
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ข้อ 13  ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นค าร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวันนับ
จากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอนผลการเรียน 
และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในก าหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2 ในปี
การศึกษานั้น 
  ข้อ 14 ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้ 

(1) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและ 
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้
ในใบแสดงผลการศึกษา 

(2) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมและต้อง 
ใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้ก าหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพ่ือน ามาคิดค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits)  
ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 
 

ส่วนที่ ๒ 
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา 

  ข้อ 1๕  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง
การศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้   

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะน ามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ข หรือ B 
(ผลการศึกษาดี)  หรือค่าระดับคะแนน 3.0 หรือเทียบเท่า หรือได้รับระดับคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ)  

(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละสี่สิบ 
ของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  (6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาและลงทะเบียน
เรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
  ข้อ 1๖  ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นค าร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวันนับ
จากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน ผลการ
เรียน  และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา 
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ข้อ 1๗  การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะ
ไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” 
(Transfer Credits)  ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

 
หมวด 3 

การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

ส่วนที่ ๑ 
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี 

  ข้อ 18 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

(1) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้จะกระท าได้โดยการทดสอบมาตรฐาน             
การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ และ 
การประเมินแฟ้มสะสมงาน 

(2) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดย
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิต ตลอด
หลักสูตร 

(3) การขอเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาของสาขาวิชาใด ให้สาขาวิชานั้นเป็น    
ผู้ก าหนดวิธีการและการด าเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู้นั้นต้องรับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ ากว่า
ระดับคะแนน ค หรือ C  (ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน 2.0 จึงจะให้นับจ านวนหน่วยกิตรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น 

(4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา เว้นแต่หลักสูตรที่มี
องค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น 
  ข้อ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 

(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึกอักษร “CS”  (Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CE” (Credits 

from Examination) 
(3) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ  

ให้บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) 
(4) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from Portfolio) 

  การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม  และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ก าหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพ่ือน ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาที่เทียบ
โอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 
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ส่วนที่ ๒ 
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา 

  ข้อ ๒0 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

(1) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้กระท าได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี 
ประกอบด้วยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ 
การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ การประเมินแฟ้มสะสมงานการแสดงผล
งานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดวิธีการประเมินในรูปแบบอ่ืนก็ได้ที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาของแต่ละหลักสูตร 

(2) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ 
ของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ 

(3) การเทียบโอนความรู้   ต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B 
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน 3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจ านวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอนได้ 
  (4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  
  ข้อ ๒1 ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก            
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ขอเทียบโอนได้ทราบจ านวนรายวิชาที่เทียบโอนได้และรายวิชาที่ ต้อง
ศึกษาเพ่ิมเติมตามหลักสูตร 
  ข้อ ๒2 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 

(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests)  
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CE” (Credits 

from Examination) 
(3) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ให้ 

บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) 
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึก อักษร “CP” (Credits from 

Portfolio) 
  การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคก่อน ให้บันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่
เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 
   ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  255๙ 
 
 
 
 
       (ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ) 

       นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ 
ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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โครงสร้างหลักสูตร 
แผนการเรียน แผน ก 2 

หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 
ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2  ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 

EN4112103  
 
ENXXXXXXX  
 
ENXXXXXXX  

การบริหารโซ่อุปทานเพื่อความ
ยั่งยืน 
การจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจ
เพ่ือความยั่งยืน 
วิชาเลือก 3 

EN4112103  
 
EN4113XXX  
 
EN4113XXX  

การบริหารโซ่อุปทานเพื่อ
ความยั่งยืน 
วิชาเลือก 3 
 
วิชาเลือก 4 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1  ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 
ENXXXXXXX  
EN4114202  
 

วิชาเลือก 4 
วิทยานิพนธ์ 
 

EN4112204  
 
EN4114202 

การจัดการเทคโนโลยีและ
ธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 
วิทยานิพนธ์ 

 
แผนการเรียน แผน ข 

หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 
ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2  ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 

EN4112103  
 
ENXXXXXXX  
 
ENXXXXXXX  

การบริหารโซ่อุปทานเพื่อความ
ยั่งยืน 
การจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจ
เพ่ือความยั่งยืน 
วิชาเลือก 3 

EN4112103  
 
EN4113XXX  
 
EN4113XXX  

การบริหารโซ่อุปทานเพื่อ
ความยั่งยืน 
วิชาเลือก 3 
 
วิชาเลือก 4 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1  ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 
ENXXXXXXX  
ENXXXXXXX  
ENXXXXXXX  

วิชาเลือก 4 
วิชาเลือก 5 
วิชาเลือก 6 

EN4112204  
 
EN4113XXX 
EN4113XXX 

การจัดการเทคโนโลยีและ
ธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 
วิชาเลือก 5 
วิชาเลือก 6 
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รายวิชาที่ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 
1. EN4112101 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน 

(Sustainable Engineering Economic Analysis) 
 เศรษฐศาสตร์ในงานวิศวกรรม มูลค่าของเงินตามเวลา 
อัตราผลตอบแทน ค่าเสื่อมราคา การทดแทนของทรัพย์สิน การ
วิเคราะห์เงินเฟ้อ และการวิเคราะห์ภายใต้ความไม่แน่นอน 
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์งบทางการเงิน 
เศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 Economics in engineering work; time value of 
money; rate of return; depreciation; replacement 
analysis; inflation analysis; analysis under uncertainty; 
personal financial planning; analysis of financial 
statement; energy and environmental economics 

EN4112101 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน 
(Sustainable Engineering Economic Analysis) 
 มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน 
ค่าเสื่อมราคา การทดแทนของสินทรัพย์ การวิเคราะห์ภายใต้ความ
ไม่แน่นอน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล เศรษฐศาสตร์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
 Time value of money; rate of return analysis; 
depreciation; replacement analysis; analysis under 
uncertainty; personal financial planning; energy and 
environmental economics   

2. EN4112204 การจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
(Sustainable Technology and Business Management) 

ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนทัศน์ กระบวนการ
จัดการเทคโนโลยี การวางแผนเทคโนโลยี การจัดหาเทคโนโลยี
จากภายในและภายนอก การประเมินเทคโนโลยี การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์การเงินเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยี กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนารูปแบบการดา
เนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

Creativity and paradigm; technology 
management process; technology planning; internal 
and external technology sourcing; technology 
assessment; management of intellectual property; 
financial analysis for technology management; strategic 
planning process ; sustainable business model 
development 

EN4112204 การจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
(Sustainable Technology and Business Management) 

ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนทัศน์ กระบวนการ
จัดการเทคโนโลยี การวางแผนเทคโนโลยี การจัดหาเทคโนโลยีจาก
ภายในและภายนอก การประเมินเทคโนโลยี การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อวามยั่งยืน หลักการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
หลักการนิคมอุตสาหกกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ หลักการโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์  

Creativity and paradigm; technology 
management process; technology planning; internal and 
external technology sourcing; technology assessment; 
management of intellectual property; strategic planing 
process; sustainable business model development; 
Ecotown principle; Eco industrial estate principle; Eco 
Factory principle 



115 

 

 

ล าดับ หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 
3. EN4113108 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ  

(Innovation and Entrepreneurship) 
EN4113108 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ  
(Innovation and Entrepreneurship) 

ธรรมชาติและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม รูปแบบและท่ีมา
ของนวัตกรรม กระบวนการในการสร้างนวัตกรรม การนา
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กระบวนการในการสร้าง
ธุรกิจด้วยนวัตกรรม หลักการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น 

Nature and concepts of innovation; innovations 
forms and background; innovation creation process; 
commercialization of innovations; business founding 
processes using innovations; entrepreneurship principle 

นิยามและประเภทของนวัตกรรม S-curve กระบวนการ
ในการสร้างนวัตกรรม การน านวัตกรรมเข้าสู่ตลาด หลักการเป็น
ผู้ประกอบการเบื้องต้น ผู้ประกอบการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 Definition and types of innovation; s-curve; 
innovation process; bringing innovation to markets; basic 
entrepreneurship principles; circular economy 
entrepreneurs 

4. EN4113123 ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Administration and Management 
Strategies) 
 แนวคิดและหลักการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ยุทธวิธีการจัดท าแผนบริหารและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในระดับองค์กร ชุมชน และประเทศ การวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรแบบยั่งยืน ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การก าจัดและ
บ าบัดมลภาวะ การวิเคราะห์เพื่อการฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม
ทางอุตสาหกรรม แนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน มาตรฐาน
และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตของ
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์นโยบายและแผน การวิจัยและพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการและการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ความสมดุลและยั่งยืน การเป็นผู้น าด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 Principles of natural resources and 
environment management; planning tactics of 
environmental management and administration for 
organization, community, and country level; planning 
of sustainable resources utilization; problems; problem 
analysis; elimination and treatments of pollution; 
analysis for restoration of industrial polluted 
environment; directions of sustainable environmental 
management; standards and directives for current 
environmental management; analysis policy and 
planning; environmental research and development; 
environmental management and practices for balance 
and sustainability; leadership in environmental 
management 

EN4113123 ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Administration and Management 
Strategies) 
 แนวคิดและหลักการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ยุทธวิธีการจัดท าแผนบริหารและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้ทรัพยากรแบบยั่งยืน การวิเคราะห์
นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ยั่งยืน การเป็นผู้น าด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 Concept and principles of natural resources 
and environment management; planning tactics of 
environmental management and administration; 
planning of sustainable resources utilization; 
environmental policy and planning analysis; sustainable 
environmental management; leadership in 
environmental management 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล  นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
การศึกษา  Doctor of Philosophy (Engineering Management) 

University of Missouri-Rolla, USA., 1999    
Master of Science (Engineering Management) 
University of Missouri-Rolla, USA., 1996 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537  

สังกัดหน่วยงาน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
โทรศัพท์ 02-9132424 
Email : natworapol.r@rmutp.ac.th 

สมาคมวิชาชีพ/  รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการชุมชน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ผู้แทนประเทศไทยในกรรมการวิชาการมาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพ่ือสิ่งแวดล้อม (IEC/TC111 WG2) 
กรรมการวิชาการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กว. 
1008 
ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย 
อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2543 – 2550 ผู้บรรยายพิเศษ และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2544 – 2548 ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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พ.ศ. 2545 – 2546 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2545 - 2550 ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและเทคโนโลยีพลังงาน 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2545 - 2547 อนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
สาขาช่างควบคุมเครื่องเจียระไน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

พ.ศ. 2544 - 2550 ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาคอมพิวเตอร์การจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

พ.ศ. 2539 - 2542 Research Assistant, Computer Integrated Manufacturing Lab, 
University of Missouri-Rolla, USA.  

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 งานวิจัย 
มานพ ดอนหมื่น และณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล. (2562). การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยวิธีการจัดสมดุลสายการผลิต. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, 
ปีท ี13 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2562, หน้า 176-185. 

สีหศักดิ์ ถ้ าทอง ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และประภาพร พลอยยอด. (2562). การลดการใช้น้ าด้วยวิธี
ประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2562, 24 กันยายน 2562 กรุงเทพมหานคร ,    
หน้า 133-137. 

ศิริธร แสงใส ปริญญ์ บุญกนิษ และณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล. (2561). การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด กรณีศึกษา โรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน. 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561, 28 กันยายน 2561 กรุงเทพมหานคร, หน้า 17-30. 
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Paengteerasaukkamai, S.  and Rachasiriwatcharabul, N.  ( 2018) .  Comparative eco-
efficiency of ferrous and non- ferrous parts manufacturer:  a case study of part 
manufacturing industry in Thailand.  10th STISWB International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well- Being 2018 
(STISWB2018), July 11-13, 2018, Veintiane, Lao PDR. pp. 350-353. 

พฤทธิ์พิชามญชุ์ เพชรจรัส ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และอรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ. (2560). การพัฒนา
เทคโนโลยีความจริงเสมือนเสริมโลกความจริงเพ่ือใช้ฝึกอบรมสร้างสมรรถนะพนักงานใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านแว่นอัจฉริยะ: กรณีศึกษาการประกอบมิเตอร์น้ า บริษัท 
อาซาฮี ไทยอัลลอย จ ากัด. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม 
และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2560, 29 กันยายน 2560 
กรุงเทพมหานคร, หน้า 62-71. 

ชนนิกานต์ เกื้อทาน ประภาพร พลอยยอด และณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล. (2560). การพัฒนาเทคนิค
การละลายปลาด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม 
นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2560, 29 กันยายน 
2560 กรุงเทพมหานคร, หน้า 77-81. 

สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย และณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล. (2560). การประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจากการเลือกใช้เชื้อเพลิงกรณีศึกษา โรงงานการผลิตเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการ
จัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2560, 29 กันยายน 2560 กรุงเทพมหานคร, 
หน้า 84-93. 
  



122 

 

 

 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ - นามสกุล  นายปริญญ์ บุญกนิษฐ  
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
การศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552 
   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
                                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
   (อันดับหนึ่ง เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2541 
สังกัดหน่วยงาน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
โทรศัพท์ 02-9132424 
E-mail : prin.b@rmutp.ac.th 

ประวัติการท างาน   
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2559 – 2562 ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2556 - 2558 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จ ากัด 
พ.ศ. 2549 - 2550 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
พ.ศ. 2550 - 2551 ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมโครงการ Machine Fund 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2550  นักวิจัยพเิศษสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการ Green Camp และโครงการ TLC 
พ.ศ. 2550  นักวิจัยพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ MTEC (CTAP)  

โครงการ EuSPF  
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ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 งานวิจัย    
Boonkanit, P.  (2020). Low-pressure die casting machine selection using a combined 

AHP and TOPSIS method.  Naresuan University Engineering Journal,  15(2) , July-
December 2020, pp. 1-11. 

Daengsri, T. and Boonkanit, P. (2019). A comparative study of G.729 and G.723.1 using 
absolute category rating- listening tests with Thai subjects, 1 1 th STISWB 
International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being 2019 (STISWB XI) , July 29 , 2019-August 1 , 2019 , Johor 
Bahru, Malaysia, pp. 572-577. 

สิทธิพงษ์ เชื้อดวงขาว และปริญญ์ บุญกนิษฐ. (2562). การปรับปรุงการใช้พลังงานเชื้อเพลิงใน
กระบวนการอบอ่อนเหล็กแผ่น. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม 
นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2562, 24 กันยายน 
2562 กรุงเทพมหานคร, หน้า 120-127. 

อภิรัตน์ มีมูซอ และปริญญ์ บุญกนิษฐ. (2562). การปรับปรุงกระบวนการไวร์บอนดิ้งของการผลิต
วงจรรวม กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตวงจรรวมประเทศไทย. การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  ครั้งที่ 8 ประจ าปี 
2562, 24 กันยายน 2562 กรุงเทพมหานคร, หน้า 92-98. 

ปฏิการ โยชน์ไชยสาร และปริญญ์ บุญกนิษฐ. (2562). การศึกษาแนวทางการบริหารคุณภาพ      
การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ด้วยหลักการ 4M กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 
เขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม 
และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2562 , 24 กันยายน 2562 
กรุงเทพมหานคร, หน้า 39-48. 

ธนกฤต จั่นเพ็ชร์ ธนพรรณ แสงสุข พัชรวัชร สมัครราช สวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย และปริญญ์ บุญกนิษฐ 
(2562). เครื่องแลกอาหารสุนัขจากขวดน้ าพลาสติก. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4, 31 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพมหานคร, หน้า 282-285. 

ศิริธร แสงใส ปริญญ์ บุญกนิษฐ และณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล. (2561).  การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด กรณีศึกษา โรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน.  
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561, 28 กันยายน 2561 กรุงเทพมหานคร, หน้า 17-30. 



124 

 

 

 

ชาญยุทธ ซิ้มสกุล ปริญญ์ บุญกนิษฐ และสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. (2561). การเพ่ิมประสิทธิภาพหม้อต้ม
ไอน้ าจากการใช้ความร้อนปล่อยทิ้งายในปล่องควันด้วยเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความร้อน
อีโคโนไมเซอร์. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561, 28 กันยายน 2561 กรุงเทพมหานคร, หน้า 53-59. 

ชนนิกานต์ เกื้อทาน ปริญญ์ บุญกนิษฐ และสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. (2561). การพัฒนาเทคนิค
การละลายปลาทูน่าแช่แข็งด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้าสถิตจากไฟฟ้าแรงสูง. การประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 
ประจ าปี 2561, 28 กันยายน 2561 กรุงเทพมหานคร, หน้า 77-81. 

จิตรานุช แก้วประชา ปริญญ์ บุญกนิษฐ และสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. (2561). การศึกษาแนวทางปรับปรุง
งานบริการการจัดเก็บภาษีโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ QFD กรณีศึกษา
ส านักงานเทศบาลต าบลขุนแก้ว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 
ประจ าปี 2561, 28 กันยายน 2561 กรุงเทพมหานคร, หน้า 125-134. 

รัฐบุรี สิทธิวงศ์ ปริญญ์ บุญกนิษฐ และสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. (2561). การปรับปรุงการติดตั้งงานประตู
บานเลื่อนอลูมิเนียมและกระจก ด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา กรณีศึกษา 
บริษัท กลาสไลน์จ ากัด. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม 
และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561, 28 กันยายน 2561 
กรุงเทพมหานคร, หน้า 135-141. 

สรายุทธ จงเทพ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และปริญญ์ บุญกนิษฐ. (2561). การพัฒนาแผ่นมีดซีเมนต์
ทังสเตนคาร์ไบด์ส าหรับการตัดปาดผิวหยาบในงานกัด. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน
ทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561, 
28 กันยายน 2561 กรุงเทพมหานคร,  หน้า 143-148. 

หาญณรงค์ สมานพงษ์ ปริญญ์ บุญกนิษฐ และสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. (2560). แนวทางการปรับปรุง
ส่วนผสมชิ้นงานผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ผสม TaC, TiC, NbC และ Co. การประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 
ประจ าปี 2560, 29 กันยายน 2560 กรุงเทพมหานคร, หน้า 72-77. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล  นายสุวิทย์ แพงกันยา 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน) 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549  

การฝึกอบรม   

 อบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์

พลังงานในอาคารธุรกิจ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

กระทรวงพลังงาน, 2552 

สังกัดหน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

   โทรศัพท ์02-8363000 ต่อ 4175 

   E-mail: suwit.p@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2559 - 2560 อาจารย์พิเศษ วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

พ.ศ. 2559 - 2560 ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอบแห้ง  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

พ.ศ. 2554 - 2555 วิศวกรพลังงาน บริษัทเอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี จ ากัด  

พ.ศ. 2550 - 2551 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ บริษัทเอ็นเนอร์ยี่ เทคโนโลยี แอนด์  

    คอลโทรล (ประเทศไทย) จ ากัด  
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ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)  
งานวิจัย 

อดิศักดิ์ นาถกรณกุล นริส ประทินทอง กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์ และสุวิทย์ แพงกันยา. (2563).     
การอบแห้งมะม่วงสุกด้วยเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์แบบพีวีไฮบริดจ์. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 
ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563, หน้า 432-439. 

ภูรณี ทอนปอน นวรัตน์ เป้าประเสริฐ พรพรหม อินทรโชติ สุวิทย์ แพงกันยา เทอดพงษ์ แดงสี    
และสรสุธี บัวพูล. (2563). เครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์.       
การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 , 
29 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร, หน้า 437-441. 

สิรภพ น้อยส าราญ เมธาพร สวัสดิวงศ์ สุวิทย์ แพงกันยา สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย และพุทธิพงศ์     
เลขะชัยวรกุล. (2563). เครื่องอบแห้งเนื้อล าไยด้วยลมร้อน. การประชุมวิชาการนวัตกรรม  
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3, 29 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร, หน้า 448-453. 

ฐิติมา ละมูล พนิตตา ค าแปลง สุวิทย์ แพงกันยา สรสุธี บัวพูล และพุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล. (2563). 
ชุดฝึกปฏิบัติการระบบปั๊มน้ า. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี    
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3, 29 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 
กรุงเทพมหานคร, หน้า 151-156. 

สิทธิพันธ์ ศรีณรงค์ พีรพล หวังกุม สุวิทย์ แพงกันยา สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และเทอดพงษ์ แดงสี. 
(2563). การพัฒนาเครื่องอบแห้งมะมว่งน้ าดอกไม้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์รว่มกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์
และรังสีอินฟราเรด. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ครั้งที่  3 , 29 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 
กรุงเทพมหานคร, หน้า 425-430. 

ปฐวี สุทธินิยม ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล สหรัตน์ วงษศ์รีษะ และสุวิทย์ แพงกันยา. (2563). เครื่องกลั่น
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมรังสีอินฟราเรด. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3, 29 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร, หน้า 431-436. 

วีรภัทร หอมแก้ว ศักดิ์สิทธิ์ หล าพุก ณัฐนนท์ อินตประสงค์ สุวิทย์ แพงกันยา สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 
และสุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย. (2563). เครื่องอบแห้งจิ้งหรีดด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน. 
การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 , 
29 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร, หน้า 442-447. 
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สถิต บัวเผื่อน อดิศักดิ์ เหมมาลา สุวิทย์ แพงกันยา สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และเทิดพงษ์ แดงสี. (2563). 
การพัฒนาจักรยานส าหรับรดน้ าต้นไม้และชาร์จแบตเตอรี่. การประชุมวิชาการนวัตกรรม
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3, 29 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร, หน้า 454-458. 

กนธี ชื่นชูจิตต์ ฤทธิพร หว่างเพียร จิระพงค์ บุญประเสริฐ สุวิทย์ แพงกันยา สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย 
และพุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล. (2562). เครื่องอบแห้งกล้วยน้ าว้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์. 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. พระนคร ครั้งที่ 4, 31 พฤษภาคม 
2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร, 
หน้า 298-301. 

สุวิทย์ แพงกันยา อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์ (2561). การผลิตทุเรียนแผ่น  
โดยการอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับการย่างและลมร้อน. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 46 
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561. หน้า 789-799. 

ฐิติวัจน์  ลิ้มอ าไพ ธนภูมิ โพดาพล พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ยิษฐา สุทธิมีชัย สุวิทย์ แพงกันยา และรริศรา  
อ่ิมภาประเสริฐ. (2560). ผลของการใช้เทคนิคทางไฟฟ้าเคมีในการลดปริมาณสารก าจัดศัตรูพืช
บางชนิดในกระเทียมจีน, การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม  
และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2560 , 29 กันยายน 2560 ไบเทค
กรุงเทพมหานคร, หน้า 29-40. 

รริศรา  อ่ิมภาประเสริฐ และสุวิทย์ แพงกันยา. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่กัมม่ีเสริมจุลินทรีย์
โพรไบโอติกจากเจลาตินและบุกกลูโคแมนแนน. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน
ทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2560, 29 
กันยายน 2560 ไบเทค กรุงเทพมหานคร, หน้า 104-113. 

สิทธิชัย ศรีไทย สุวิทย์ แพงกันยา อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์. (2560). การผลิต
มะม่วงอบแห้งโดยปราศจากการเติมสารละลายน้ าตาลโดยวิธีการอบแห้งด้วยลมร้อนแบบใช้เทคนิค
ปรับลดระดับอุณหภูมิ. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 
31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 607-613. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ - นามสกุล  นายสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
การศึกษา      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554 
                       ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546 

   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2535 
สังกัดหน่วยงาน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
โทรศัพท์ 02-9132424  
E-mail: singkaew.p@rmutp.ac.th 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 
พ.ศ. 2558 – 2559 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
พ.ศ. 2558 – 2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
งานวิจัย 

มานัส แดงชาติ สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง และประกอบ ชาติภุกต์. (2563). การออกแบบหน้าอกหุ่นทดสอบเพศชาย
ต้นแบบส าหรับทดสอบการชนรถจักรยานยนต์. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 
เมษายน-มิถุนายน 2563. หน้า 119-136. 

เจษสุชน ร่มแก้ว ธราพงษ์ กระจ่างแจ้ง และสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง. (2562). อุปกรณ์ต้นแบบเพ่ือช่วยท ากายภาพบ าบัด
ส าหรับผู้มีปัญหาการเดินจากภาวะเข่าเสื่อม. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
มทร. พระนคร ครั้งที่ 4 , 31 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร, หน้า 262-265. 

mailto:singkaew.p@rmutp.ac.th
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Udomraksasakul, C. , Pokterng, S. , Chomsamutr, K. and Songserm, W. (2018). Performance 
measurement  faculty of engineering RMUTP for digital university.  1 0 th STISWB 
International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being 2018 (STISWB2018), July 11-13, 2018, Veintiane, Lao PDR., pp. 12-16. 

ภานุพงศ์ ม่วงรื่น ศิวพัณย์ มั่นนัก อภิสิทธิ์ สีหานู และสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง. (2561). เครื่องแยกกลีบกระเทียม
และปอกเปลือกกระเทียมอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. พระนคร 
ครั้งที่ 3, 31 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร, หน้า 241-244. 

ศตวรรษ สมเสนาะ ศิรปิระภา สุขเจริญ พงศกร ไตรโชค และสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง. (2560). การพัฒนาระบบตรวจวัด
และแสดงปริมาณขยะแบบอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี IoT. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์     
และเทคโนโลยี มทร. พระนคร ครั้งที่ 2, 19 พฤษภาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร, หน้า 252-254.   
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ - นามสกุล  นายสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
การศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) 
                                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541 
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
                            สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2531 
สังกัดหน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

เพ่ือความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
โทรศัพท์ 02-9132424 
Email: saharat.w@rmutp.ac.th 

ประวัติการท างาน 
ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2543 – 2548 ที่ปรึกษา การเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดเล็ก (SMEs) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2531 – 2535 วิศวกร/ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไลอ้อน คอนเทนเนอร์ส จ ากัด    
           
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

งานวิจัย 
สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และวิทยา พลเพชร. (2563). ประเทศไทย 4.0 : การบูรณาการห่วงโซ่เทคโนโลยี

ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3, 29 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 
กรุงเทพมหานคร, หน้า a-d. 

สิทธิพันธ์ ศรีณรงค์ พีรพล หวังกุ่ม สุวิทย์ แพงกันยา สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และเทอดพงษ์ แดงสี. (2563). 
การพัฒนาเครื่องอบแห้งมะม่วงน้ าดอกไม้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์และรังสี
อินฟราเรด. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3, 
29 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร, หน้า 425-430. 
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ปฐวี สุทธินิยม ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และสุวิทย์ แพงกันยา. (2563). เครื่องกลั่นน้ า 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมรังสีอินฟราเรด. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3, 29 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 
กรุงเทพมหานคร, หน้า 431-436. 

สถิต บัวเผื่อน อดิศักดิ์ เหมมาลา สุวิทย์ แพงกันยา สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และเทอดพงษ์ แดงสี. (2563). 
การพัฒนาจักรยานส าหรับรดน้ าต้นไม้และชาร์จแบตเตอรี่. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3, 29 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร, หน้า 454-458. 

ประสิทธิ์ เอ่ียมสะอาด วรทัต วรจักร์ ฉัตรฐากูร ยุพานิช สุวิทย์ แพงกันยา สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และเทอดพงษ์ 
แดงสี. (2563). ชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3, 29 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร, หน้า 146-150. 

กฤติภาส วงษ์เวชประสิทธิ์ ภูตะวัน บางยี่ขัน สุวิทย์ แพงกันยา สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และสุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย. 
(2562). เครื่องผสมเศษอาหารภายในครัวเรือนสาหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ .  การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. พระนคร ครั้งที่ 4, 31 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร, หน้า 294-297. 

ธนพล ชื่นบาน อดิศักดิ์ นามเขตร์ สรวิชญ์ เกิดอารีย์ สุวิทย์ แพงกันยา สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และสุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย. 
(2562). ชุดฝึกปฏิบัติการระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
มทร. พระนคร ครั้งที่ 4 , 31 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร, หน้า 302-305. 

ธวัช ขันจอก ปริญญ์ บุญกนิษฐ และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. (2561). การศึกษาปัจจัยสาคัญในการผลิตสารสกัด
สมุนไพรไทยที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาแชมพูสมุนไพรบ ารุงเส้นผม.  การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. พระนคร ครั้งที่ 3, 31 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร, หน้า 296-299. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ - นามสกุล  นายคมพันธ์ ชมสมุทร 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
การศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554 
   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหการ) 
                                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544 
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
                               สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546 
                                ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
                               สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2537 
สังกัดหน่วยงาน     อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
โทรศัพท์ 02-9132424 Email: kompan.c@rmutp.ac.th 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
งานวิจัย 

ภาคินี วงศ์ตาน้อย บุญตา รอดแจ่ม ปีย์วรา เครือแตง และคมพันธ์ ชมสมุทร. (2562). การจัดท าระบบ
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร กรณีศึกษา บริษัทสิริทรัพย์ โลหะการ จ ากัด . การประชุม
วิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. พระนคร ครั้งที่ 4 , 31 พฤษภาคม 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร, หน้า 266-269. 

คมพันธ์ ชมสมุทร และสุกัญญา เชิดชูงาม. (2561). การศึกษาประสิทธิภาพทิศทางการกัดงานที่มีผลต่อค่าความหยาบผิว
โดยวิธีทากูชิ. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561, หน้า 246-262. 

ขนิษฐา ทองสีสังข์ ธีร์จุฑา ทองมี สุขสันต์ สิริพัฒนโกมล คมพันธ์ ชมสมุทร และอรรถพล ช่วยค้ าชู. (2561). 
การจัดทาระบบการบารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร กรณีศึกษา บริษัท พี พี เอส อินดัสตรี จ า กัด. 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. พระนคร ครั้งที่ 3, 31 มีนาคม 2561 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร, หน้า 245-248. 

Udomraksasakul, C. , Pokterng, S. , Chomsamutr, K.  and Songserm, W.  (2018) .  Performance 
measurement faculty of engineering RMUTP for digital university.  10th STISWB 
International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being 2018 (STISWB2018), July 11-13, 2018, Veintiane, Lao PDR., pp. 12-16. 
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ชื่อ - นามสกุล นางสาวสรสุธี บัวพูล   
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
การศึกษา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559   
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550    
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547 

การฝึกอบรม  การอบรมจริยธรรมในมนุษย์ รุ่นที่ 1  
                               จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มกราคม 2562  
   เส้นทางสู่ความส าเร็จของอาจารย์รุ่นใหม่ จัดโดย สกว., มีนาคม 2562 
   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ 
                               ด้วย Technology Enhanced Learning  
                               จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มีนาคม 2562 
   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,  
เมษายน 2562 

   โครงการการพัฒนาระบบและทรัพยากรเพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบดิจิตอล 
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,  
พฤษภาคม 2562    

สังกัดหน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   โทรศัพท ์02-8363000 ต่อ 4129 
   E-mail: sorasutee.b@rmutp.ac.th 
ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประวัติการท างาน  
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2560 – 2561 ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
พ.ศ. 2549 – 2561 อาจารย์เคมี โรงเรียนกวดวิชาแมทพลัส 
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พ.ศ. 2560  อาจารย์พิเศษเคมี โรงเรียนรุ่งอรุณ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
 งานวิจัย 
ภูรณี ทอนปอน นวรัตน์ เป้าประเสริฐ พรพรหม อินทรโชติ สุวิทย์ แพงกันยา เทอดพงษ์ แดงสี และสรสุธี  

บัวพูล. (2563). เครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์. การประชุมวิชาการ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3, 29 มีนาคม 2563 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร, หน้า 437-441. 

สมเดช รัตนภูมิ บริรักษ์ สมบูรณ์ ก่อพงศ์ คงอุดมเกียรติ สรสุธี บัวพูล สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย และพุทธิพงศ์ 
เลขะชัยวรกุล (2563). การพัฒนาเครื่องอัดร้อนระบบไฮดรอลิกส าหรับเปลือกกะลากาแฟ.  
การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3, 
29 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร, หน้า 136-140. 

ฐิติมา ละมูล พนิตตา ค าแปลง สุวิทย์ แพงกันยา สรสุธี บัวพูล และพุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล (2563). 
ชุดฝึกปฏิบัติการระบบปั๊มน้ า. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3, 29 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 
กรุงเทพมหานคร,  หน้า 151-156.  

อัษฎา เขียวกะแล้ นฤสรณ์ พยนต์ศิริ ปัญญา สาโรจน์ สรสุธี บัวพูล สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย และพุทธิพงศ์ 
เลขะชัยวรกุล (2563). การศึกษาการอบแห้งเปลือกกะลากาแฟด้วยเตาอบลมร้อนชนิดสายพาน
ล าเลียงกึ่งอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ครั้งที่ 3, 29 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร, หน้า 205-210. 

สรสุธี บัวพูล และพุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล (2562). การศึกษาอุตสาหกรรมการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บนโลหะ. 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. พระนคร ครั้งที่ 4 , 31 พฤษภาคม 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร, หน้า 278-281. 

พุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล สรสุธี บัวพูล และปัญญา แดงวิไลลักษณ์ (2561). ผลกระทบการอบแห้งด้วยลมร้อน
ร่วมกับไมโครเวฟที่มีต่อไม้ปาล์มน้ ามันชนิดแผ่นบางเพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑ์. การประชุมวิชาการ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2, 16 ธันวาคม 2561 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร, หน้า 389-393. 
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ชื่อ - นามสกุล  นายเทอดพงษ์ แดงสี   
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
การศึกษา Doctor of Philosophy (Information Technology)  
 (International Program) 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555 

Master of Science (Information and Communication Technology) 
(International Program)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2540  

การฝึกอบรม  Business Modeling Technique for Managing Business Change, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552 

  Core – Project Management, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ, 2551 

  Avaya - IP Telephony Implementation Simplex/Complex FastTrack, 
ประเทศสิงคโปร์, 2548 

   Interconnecting Cisco Network Device, CTT Center, 2547 
  Avaya - INTUITY AUDIX LX Installation, Maintenance and 

Troubleshooting, ประเทศสิงคโปร์, 2545 
สังกัดหน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   โทรศัพท ์02-8363000 ต่อ 4129 
   E-mail: therdpong@rmutp.ac.th 
ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประวัติการท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการวิจัย โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบคุณภาพ

ของบริการส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G 
เพ่ือผู้บริโภค (Mobile Internet QoS Tool by NBTC: MIQT) ของกองทุนวิจัย
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และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม               
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้ ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  

พ.ศ. 2558 – 2559 ผู้จัดการอาวุโส แผนกบริการเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท แจ๊ดส์คอม จ ากัด 
พ.ศ. 2553 – 2558 ผู้จัดการ แผนกบริการเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท แจ๊ดส์คอม จ ากัด 
พ.ศ. 2548 – 2553 ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกบริการเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท แจ๊ดส์คอม จ ากัด 
พ.ศ. 2545 - 2548 วิศวกรอาวุโส แผนกบริการ บริษัท ชีวาเลียร์ ไอเทค ไทย จ ากัด 
พ.ศ. 2540 - 2545  วิศวกร แผนกบริการ  บริษัท ชีวาเลียร์ โอเอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 
ผลงานทางวิชาการ  

งานวิจัย  
สุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์  และเทอดพงษ์ แดงสี. (2563). ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับโครงข่าย 5G. 

วารสารวิชาการ กสทช. ปีที่ 5 สิงหาคม 2563, หน้า 253-268.  
สุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ และเทอดพงษ์ แดงสี. (2563). การเสริมสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยทางไซเบอร์

ของบุคลากรในองค์กร: กรณีการจ าลองการโจมตีด้วยฟิชชิ่ง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563, หน้า 1-11. 

เทอดพงษ์ แดงสี และ พิสิฐ พรพงศ์เตชวาณิช. (2562). 5G: เทคโนโลยีการสื่อสารแห่งทศวรรษหน้า. 
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562, หน้า 179-197. 
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