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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการจัดการทางวศิวกรรม 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ศูนย์รังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสหลักสูตร และชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร   :  25550051109899 

  ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
  ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Engineering Management   
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย       :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรม) 
ชื่อย่อ         :  วศ.ม. (การจัดการทางวิศวกรรม) 
ภาษาอังกฤษ    :  Master of Engineering (Engineering Management) 
ชื่อย่อ     :  M.Eng. (Engineering Management) 

3. วิชาเอก  
      - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2  ป ี 
 5.2 ภาษาที่ใช้   
  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาต่างชาติ 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนางานอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
       ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
ในการประชุมครั้งที่  1/2560  เมื่อวันที่   30   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560  
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 
เมื่อวันที่  24   เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2560 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติในปี 2562 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 วิศวกร 
 8.2 นักวิชาการ 
 8.3 ที่ปรึกษาโครงการ 
 8.4 ผู้บริหารองค์กร 
 8.5 นักวิจัย 
  8.6 ผู้ประกอบการ และอ่ืนๆ 
9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
     หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาที่จบ 

1 512010003xxxx รองศาสตราจารย ์ นายพงศ์ชนัน   
เหลืองไพบูลย์ 
 

Ph.D. (Operational Research) University  of  
Newcastle Upon Tyne, UK , 2545 
M.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart 
University, 2538 
B.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart University, 
2536 

2 310060071xxxx รองศาสตราจารย ์ นายดนุพันธ์   
วิสุวรรณ 

Ph.D. (Manufacturing Engineering and 
Management) University of Notingham, UK., 2545 
M.Eng. (Industrial Engineering) Chulalongkorn 
University, 2539 
B.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart University, 
2537 
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ล าดับ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาที่จบ 

3 310060111xxxx รองศาสตราจารย ์ นางมณฑลี   
ศาสนนันทน์ 
 

Ph.D (Manufacturing Engineering and 
Operations Management) University of 
Nottingham, UK., 2542 
M.S. (Industrial Engineering) University of 
Pittsburgh,U.S.A., 2533 
B.S. (Manufacturing Engineering) Boston 
University, U.S.A., 2532 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
 จากการที่ธุรกิจอุตสาหกรรมมีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาประเทศ  อีกทั้งเป็นก าลัง
ส าคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการวิศวกรหรือบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร จัดการ ประกอบกับการแข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในด้านราคา และคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมขีดความสามารถทั้งในด้านการจัดการทรัพยากร  
การผลิต การเงิน การตลาด การประกันคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 ปัจจุบันสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่
มุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านสายวิชาชีพ  ด้านเทคนิคเป็นหลัก ท าให้บุคลากรด้านนี้ขาดความรู้ 
ความสามารถเฉพาะด้านการบริหารจัดการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจ
อุสาหกรรมของไทยในตลาดโลก 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดท า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม เพ่ือจะได้มีส่วนช่วยพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมของไทยให้แข่งขันในตลาดโลก
อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในทางวิชาการแล้ว ยังให้
ความส าคัญกับการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในกระบวนการเรียนการสอนด้วย 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   
  จากสภาวการณ์ในปัจจุบันสังคมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะความ
ต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด ประกอบกับการแข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในด้าน
ราคา และคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมขีดความสามารถทั้งในด้านการจัดการทรัพยากร  การผลิต  
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การเงิน การตลาด การประกันคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่านั้น ภาควิชาวิศวกรรม    
อุตสาหการเล็งเห็นว่าเป็นหน่วยงานที่สามารถมีการสอดแทรกกระบวนการในการคิด และวิเคราะห์ข้อมูล
ให้ครบทุกด้าน เพ่ือการสร้างสรรค์ความคิดในเชิงบวก 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
              โดยการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า และมุ่งปลูกฝัง พัฒนาให้
นักศึกษามีความสามารถในการรับทราบและแยกแยะข้อมูลด้วยเหตุและผล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลใน
หลายๆ ด้าน เพ่ือจ าแนกผลดีผลเสียก่อนที่จะท าการสรุปและตัดสินใจ นอกจากนี้เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในหลักสูตรจึงได้ก าหนดให้มีการสอดแทรกในเรื่องของจริยธรรมใน
การเรียนการสอนวิชาต่างๆ  
       12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
        วิชาและเนื้อหาในหลักสูตร จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในด้านการสอน การวิจัย และยังมี
ประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
                 ไม่มี 
       13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนที่ต้องมาเรียน 
                 ไม่มี 
       13.3  การบริหารจัดการ 
        ไม่มี 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญาและความส าคัญ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้น
ผลิตวิศวกร นักพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความสามารถในการบริหาร การปฏิบัติงานและควบคุมการผลิต มี
ความสามารถสื่อสาร ประสานงาน ท างานเป็นทีม เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถออกแบบ
กระบวนการผลิตและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มความสามารถ
และศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยและอาเซียน 

1.2 วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้ 
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(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางบริหาร การจัดการ การปฏิบัติงาน และ
ควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม 

(2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมศาสตร์ สามารถพัฒนากระบวน  
การผลิต และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ 

(3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถน าความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งเกิดจาก
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 5 ปี 
 

การพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทาง
วิศวกรรม ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าท่ี  
สกอ. ก าหนด 

พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 
 

เอกสารหลักสูตร 
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยี 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อ
การปรับปรุงหลักสูตร 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน 
และบริการวิชาการให้มีประสบการณ์จาก
การน าความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการไป
ใช้งานได้จริง รวมทั้งศึกษาดูงานจาก
สถานทีจ่ริง 

สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนด้านบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 

จัดอบรม สัมมนา และดูงาน 

ปรับปรุงหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ทุก ๆ 5 ปี งานวิจัยเน้นทางด้านทฤษฎี และ
ทางด้านการประยุกต์ใช้งาน 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในบทความ 
และวารสารวิชาการ 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลา
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ ภาคฤดู
ร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
       ไม่มี 
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 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

- นอกวัน - เวลาราชการ  วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา  18.00 – 21.00 น. 
             และวันอาทิตย ์  เวลา  09.00 – 16.00 น.  

2.2 ระยะเวลาในการศึกษา 
  ภาคการศึกษาที่ 1     เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  
  ภาคการศึกษาที่ 2     เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือวิทยา
ศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรือสาขาที่
เทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

(2) ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.5 (จากระดับ 4.00) หรือกรณีที่ผู้สมัครมีค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.5 ต้องมีประสบการณ์การท างาน อย่างน้อย 1 ปี 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ 
(2) ส าหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 3.00 ใน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ยกเว้นการสอบข้อเขียน 
(3) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบ

ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 
(4) กรณีท่ีไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษในข้อ (3) ให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษได้ 

ทั้งนี้ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังฤกษก่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม เป็นหลักสูตรที่เน้น
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการไปในการพัฒนาทางอุตสาหกรรม นักศึกษาที่จะสมัครเข้า
ศึกษาในหลักสูตรส่วนใหญ่จึงไม่ได้จบปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ท าให้มีความแตกต่างกันใน
ด้านความรู้พื้นฐาน 
 2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  จัดโครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ในส่วนที่จ าเป็นให้นักศึกษาก่อนเปิด
ภาคการศึกษา ส าหรับในรายวิชาขั้นสูงต่อไป  
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2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 
 ในแต่ละปกีารศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ 60 คน ดังนี้ 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 2 - 60   60 60 60 
รวม 60 120 120 120 120 

คาดว่าจะจบการศึกษา - 55 55 55 55 
 

 2.7 งบประมาณตามแผน  ใช้งบประมาณ  ดังนี้ 
     งบบุคลากร    0 บาท 
   หมวดเงินเดือน  0  บาท 
   หมวดค่าจ้างประจ า 0  บาท 
     งบด าเนินการ   2,657,750 บาท 
   หมวดค่าตอบแทน 2,022,250  บาท 
   หมวดค่าใช้สอย 435,500  บาท 
   หมวดค่าวัสดุเพ่ือการศึกษา 195,000  บาท 
   หมวดค่าสาธารณูปโภค 5,000  บาท 
   หมวดครุภัณฑ์ 0  บาท 
     รวมทั้งสิ้น 2,657,750 บาท 
  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 71,600  บาทต่อปี โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการพิเศษ 
 2.8 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน  
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
     - แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชา และท าวิทยานิพนธ์) 
     - แผน ข (ศึกษารายวิชา และท าการค้นคว้าอิสระ) 
 

โครงสร้าง แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
วิชาบังคับ 6 6 
วิชาเลือก 12 24 

วิทยานิพนธ์ 18 - 
การค้นคว้าอิสระ - 6 

รวม 36 36 
 

 3.1.3 รหัสวิชา     
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อังกษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัสวิชา 3 ตัว โดยมี

ความหมาย ดังนี้  
ตัวอักษรย่อ “วม. / EMM” หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
เลขรหัสวิชาในหลักสูตรประกอบด้วยเลข 3 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
เลขหลักหน่วย  หมายถึง ตัวเลขล าดับรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา 

เลข  0 - 3  หมายถึง  วิชาบังคับของภาควิชา 
เลข  4 – 9  หมายถึง  วิชาเลือก 

เลขหลักสิบ  หมายถึง กลุ่มความรู้ในหมวดวิชาเลือก 
เลข  0 – 1  หมายถึง วิชาทั่วไป 
เลข  2 – 4  หมายถึง กลุ่มวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจในงาน 
             วิศวกรรม 
เลข  5 – 7  หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
เลข  8 – 9  หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์  

           และกระบวนการ 
เลขหลักร้อย 

เลข   5 หมายถึง  วิชาเสริมพ้ืนฐาน 
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เลข   6 หมายถึง  วิชาระดับต้น 
เลข   7 หมายถึง  วิชาระดับสูงและการค้นคว้าอิสระ 
เลข   8 หมายถึง  วิทยานิพนธ์ 

 3.1.4 รายวิชาในหลักสูตร 
  3.1.4.1 วิชาบังคับ  
   นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะต้องศึกษาวิชาบังคับ 2 วิชา 
จ านวน 6 หน่วยกิต คือ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต  
                     (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วม. 600   สัมมนาทางการจัดการทางวิศวกรรม      3 (3-0-9) 
EMM 600   Seminar in Integrated Engineering Management  
วม. 601   ระเบียบวิธีการวิจัย        3 (3-0-9) 
EMM 601  Research Methodology  
 

 3.1.4.2 วิชาเลือก   
             นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ต้องเลือกศึกษา 4 วิชา จ านวน 12 หน่วยกิต 
นักศึกษา แผน ข ต้องเลือกศึกษา 8 วิชา จ านวน 24 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาจาก
กลุ่มวิชาใด ๆ ก็ได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจในงานวิศวกรรม 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
                     (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วม. 624  สถิติอุตสาหกรรม            3 (3-0-9) 
EMM 624 Industrial Statistics  
วม. 625 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง          3 (3-0-9) 
EMM 625 Design and Analysis of Experiments 
วม. 626 การควบคุมคุณภาพทางสถิติ           3 (3-0-9) 
EMM 626 Statistical Quality Control 
วม. 627 ความน่าเชื่อถือเชิงวิศวกรรม           3 (3-0-9) 
EMM 627 Engineering Reliability   
วม. 628 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับอุตสาหกรรม         3 (3-0-9) 
EMM 628 Industrial Quantitative Analysis 
วม. 629 การจ าลองระบบทางอุตสาหกรรม           3 (3-0-9) 
EMM 629 Industrial System Simulation 
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วม. 634 เทคนิคการตัดสินใจส าหรับงานวิศวกรรม          3 (3-0-9) 
EMM 634 Techniques for Decision Making in Engineering 
วม. 635 การบริหารคงคลังในงานอุตสาหกรรม           3 (3-0-9) 
EMM 635 Industrial Inventory Management 
วม. 724 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจในงานวิศวกรรม 1    3 (3-0-9) 
EMM 724 Special Topics in Quantitative Analysis and Decision-Making 1 
วม. 725 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจในงานวิศวกรรม 2    3 (3-0-9) 
EMM 725 Special Topics in Quantitative Analysis and Decision-Making 2 
 

2. กลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต  
                     (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วม. 654 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน           3 (3-0-9) 
EMM 654 Logistics and Supply Chain Management 
วม. 655 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพตามแนวทาง ลีน-ซิกซ์ซิกมา        3 (3-0-9) 
EMM 655 Quality and Productivity Development: Lean-Six Sigma Approach 
วม. 656 การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน         3 (3-0-9) 
EMM 656 Management of Technology and Innovation for Competitiveness 
วม. 657 การบริหารคุณภาพเพ่ือการจัดการทางวิศวกรรม        3 (3-0-9) 
EMM 657 Quality Management for Industrial Management 
วม. 658 การจัดการองค์การอุตสาหกรรมสมัยใหม่          3 (3-0-9) 
EMM 658 Modern Industrial Organization Management 
วม. 659 การบริหารโครงการทางอุตสาหกรรม           3 (3-0-9) 
EMM 659 Industrial Project Management 
วม. 664 การจัดการระบบการผลิตสมัยใหม่           3 (3-0-9) 
EMM 664 Management for Modern Manufacturing System 
วม. 665 การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับวิศวกร        3 (3-0-9) 
EMM 665 Financial Management and Accounting for Engineers 
วม. 666 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมส าหรับวิศวกร        3 (3-0-9) 
EMM 666 Industrial Economics for Engineers 
วม. 667 ความเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี         3 (3-0-9) 
EMM 667 Technology Entrepreneurship 
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วม. 668   วิศวกรรมการบ ารุงรักษาและการจัดการ         3 (3-0-9) 
EMM 668 Maintenance Engineering and Management 

วม. 669 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม       3 (3-0-9) 
EMM 669 Industrial Safety Management 
วม. 674 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในงานวิศวกรรม       3 (3-0-9) 
EMM 674 Management Information System in Engineering  
วม. 675 การจัดการความรู้ในงานวิศวกรรม          3 (3-0-9) 
EMM 675  Knowledge Management in Engineering  
วม. 754 หัวข้อพิเศษทางการจัดการทางวิศวกรรม 1        3 (3-0-9) 
EMM 754 Special Topics in Management 1 
วม. 755 หัวข้อพิเศษทางการจัดการทางวิศวกรรม 2        3 (3-0-9) 
EMM 755  Special Topics in Management 2 
 

3. กลุ่มวิชาการจัดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา          หน่วยกิต  
                     (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วม. 684  การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ         3 (3-0-9) 
EMM 684 Integrated Product Development  
วม. 685 นวัตกรรมและการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน        3 (3-0-9) 
EMM 685 Innovation and Sustainable Development 
วม. 686 การยศาสตร์ส าหรับการออกแบบกระบวนการผลิต        3 (3-0-9) 
EMM 686 Ergonomics Design for Manufacturing Process 
วม. 687 การออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ         3 (3-0-9) 
EMM 687 Eco Design 
วม. 688 ปัจจัยมนุษย์เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์         3 (3-0-9) 
EMM 688 Human Factors for Product Design 
วม. 689  การออกแบบและเลือกใช้โลหะทางด้านวิศวกรรม       3 (3-0-9) 
EMM 689 Engineering Design and Materials Selection 
วม. 694 กระบวนการผลิตที่ทันสมัย            3 (3-0-9) 
EMM 694 Modern Manufacturing Processes 
วม. 695 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่          3 (3-0-9) 
EMM 695 Automation System for Modern Industrial 
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วม. 696 ระบบการผลิตชั้นสูง             3 (3-0-9) 
EMM 696 Advanced Manufacturing System 
วม. 697  การจัดการครื่องมือและแม่พิมพ์                                                         3 (3-0-9) 
EMM 697  Tools and Dies Management 
วม. 784 หัวข้อพิเศษทางการจัดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 1   3 (3-0-9) 
EMM 784 Special Topics in Materials and Production Systems 1 
วม. 785 หัวข้อพิเศษทางการจัดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 2   3 (3-0-9) 
EMM 785 Special Topics in Materials and Production Systems 2 
 

 3.1.3.5  วิทยานิพนธ์  ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 รวม 18 หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา          หน่วยกิต  

                       (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วม. 804   วิทยานิพนธ์                                                 18 หน่วยกิต 
EMM 804 Thesis 
 

 3.1.3.6  การค้นคว้าอิสระ  ส าหรับนักศึกษา แผน ข รวม 6 หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา          หน่วยกิต  

                       (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วม. 701   การค้นคว้าอิสระ 1                            3 หน่วยกิต 
EMM 701   Independent Study 1 
วม. 702   การค้นคว้าอิสระ 2        3 หน่วยกิต 
EMM 702   Independent Study 2 
 

 3.1.5 แผนการศึกษา 
นักศึกษาแผน ข มีสิทธิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เมื่อจดทะเบียน

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา ซึ่งมกี าหนดสอบปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวคม ของทุกปี 
 

ปีการศึกษาที่ 1 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
วม. 601 ระเบียบวิธีการวิจัย                       3 หน่วยกิต วม. 601 ระเบียบวิธีการวิจัย                      3 หน่วยกิต 
วม. xxx วิชาเลือก 1                                3 หน่วยกิต วม. xxx วิชาเลือก 1                                3 หน่วยกิต 
วม. xxx วิชาเลือก 2                                3 หน่วยกิต วม. xxx วิชาเลือก 2                                3 หน่วยกิต 

รวม                                                 9 หน่วยกิต รวม                                                 9 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 1 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
วม. 600 สัมมนาทางการจัดการทางวิศวกรรม  3 หน่วยกิต วม. 600 สัมมนาทางการจัดการทางวิศวกรรม  3 หน่วยกิต 
วม. xxx วิชาเลือก 3                                3 หน่วยกิต วม. xxx วิชาเลือก 3                                3 หน่วยกิต 
วม. xxx วิชาเลือก 4                                3 หน่วยกิต วม. xxx วิชาเลือก 4                                3 หน่วยกิต 

รวม                                                 9 หน่วยกิต รวม                                                 9 หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที่ 2 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  
วม. 804 วิทยานิพนธ์                               9 หน่วยกิต วม. xxx วิชาเลือก 5                                3 หน่วยกิต 
 วม. xxx วิชาเลือก 6                                3 หน่วยกิต 
 วม. 701 การค้นคว้าอิสระ 1                       3 หน่วยกิต 

รวม                                                 9 หน่วยกิต รวม                                                 9 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  
วม. 804 วิทยานิพนธ์                               9 หน่วยกิต วม. xxx วิชาเลือก 7                                3 หน่วยกิต 
 วม. xxx วิชาเลือก 8                                3 หน่วยกิต 
 วม. 702 การค้นคว้าอิสระ 2                      3 หน่วยกิต 
รวม                                                 9 หน่วยกิต รวม                                                 9 หน่วยกิต 

 
 3.1.6 ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร   

3.1.6.1 วิชาบังคับ 
วม. 600 สัมมนาทางการจัดการทางวิศวกรรม       3 (3-0-9) 
EMM 600  Seminar in Integrated Engineering Management  

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการวิศวกรรม ในระดับปริญญาโท 
Presentation and discussion on interesting topics in engineering management at 

the master’s degree level. 
 

วม. 601 ระเบียบวิธีการวิจัย        3 (3-0-9) 
EMM 601  Research Methodology 

หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูล
เพ่ือการวางแผนการวิจัย การก าหนดตัวอย่าง และเทคนิควิธีการวิเคราะห์ แปลผล และการจัดท ารายงาน
เพ่ือการน าเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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Research methodology and principles. Problem analysis for research topic 
identification. Sample determination and analysis techniques. Interpretation and 
preparation of reports for presentation at academic conferences and for publication in 
academic journals. 
 

 3.1.6.2 วิชาเลือก 
     (1) กลุ่มวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจในงานวิศวกรรม 
 

วม. 624 สถิติอุตสาหกรรม          3 (3-0-9) 
EMM 624 Industrial Statistics 

เทคนิคทางสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในปัญหาอุตสาหกรรม เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ การรวบรวมและการ
น าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางอุตสาหกรรม การวิเคราะห์การแจกแจงของข้อมูล การ
ทดสอบสมมติฐานกรณีตัวอย่างเดียวและสองตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานเป็นคู่ การทดสอบสมมติฐาน
โดยปรับระดับปัจจัยเดียวและปัจจัยอื่นคงที่  

Statistical techniques for making decisions on industrial problems. Data collection 
and presentation. Basic industrial data analysis. Data distribution Determination. 
Hypothesis testing for single and two samples. Pair hypothesis testing. Hypothesis testing 
with one factor at a time. 
 
วม. 625 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง        3 (3-0-9) 
EMM 625 Design and Analysis of Experiments 

การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ การวางแผน และการด าเนินการทดลอง
อย่างเป็นระบบ การศึกษาหลักการออกแบบชนิดต่างๆ ส าหรับการทดลอง การออกแบบและวิเคราะห์
ปัจจัยเดียวอย่างสุ่มสมบูรณ์ การวิเคราะห์ปัจจัยเดียวแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
เส้น การออกแบบแฟคทอเรียลทั่วไป การออกแบบแฟคทอเรียลชนิดสองระดับ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการออกแบบวิเคราะห์และตีความผลของข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  

Product and process improvement.  Systematic experimental plan and operation. 
A study of experimental design plans. Completely randomized design and analysis of 
single factor. Nonparametric test. Linear regression analysis. General factorial design. Two-
level factorial design. Software for designing, optimization and interpreting data for 
product and process improvement. 
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วม. 626 การควบคุมคุณภาพทางสถิติ         3 (3-0-9) 
EMM 626 Statistical Quality Control 

การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ เครื่องมือพ้ืนฐานทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ การแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนภูมิควบคุม การสร้างและการตีความหมายแผนภูมิควบคุม   
แผนภูมิควบคุม อย่างประหยัด วิธีการทางสถิติของทากูชิในการควบคุมคุณภาพ และการประยุกต์ใช้งาน
ทางด้านการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
ควบคุมคุณภาพทางสถิต ิ

Statistical process control. Fundamental statistical tools for controlling quality. 
Probability distribution. Control chart. Built and interpret control charts. Economic control 
charts. Taguchi statistical technique for quality control. Application of optimization for 
quality inspection and improvement. Software for statistical quality control. 
 
วม. 627 ความน่าเชื่อถือเชิงวิศวกรรม         3 (3-0-9) 
EMM 627 Engineering Reliability 

ความเสื่อม และความล้มเหลวของระบบเชิงวิศวกรรม คุณลักษณะของความล้มเหลวในระดับของ
ชิ้นส่วนหรือระบบ แนวคิดทางด้านความน่าเชื่อถือ การก าหนดตัวแบบของระบบที่มีความน่าเชื่อถือ 
เทคนิคส าหรับการวิเคราะห์ระบบท่ีมีความน่าเชื่อถือตามกระจายของข้อมูล 

Degradation and failure in the engineering systems, characteristics of failure at part 
and system level, concept of reliability, modeling of reliable system, techniques for 
analysis of reliable systems on distributions. 
 
วม. 628 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับอุตสาหกรรม       3 (3-0-9) 
EMM 628 Industrial  Quantitative Analysis 

การจัดการการปฏิบัติงานและการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการ การวางแผนก าลังการผลิต กลยุทธ์ในการก าหนดต าแหน่ง กลยุทธ์ในการออกแบบผังการ
ด าเนินงาน ระบบการวัดและประเมินผลงาน การวางแผนการผลิตรวม การก าหนดความต้องการทรัพยากร
การผลิต การก าหนดความต้องการทรัพยากรการผลิต  

Introduction to Production and Operational Management. Demand Forecasting. 
Goods and Service Design, Capacity Planning, Location Strategy, Layout Strategy, Work 
Measurement, Aggregate Planning, Inventory Management and Material Requirements 
Planning. 
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วม. 629 การจ าลองระบบทางอุตสาหกรรม         3 (3-0-9) 
EMM 629 Industrial System Simulation 

ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้การจ าลองสถานการณ์ในอุตสาหกรรม กระบวนการจ าลองแบบปัญหา 
ทฤษฎีตัวแปรสุ่ม การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การจ าลองของระบบอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม
สร้างแบบจ าลอง การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสถิติ การตรวจทาน และการตรวจสอบความถูกต้องของตัว
แบบจ าลอง กรณีศึกษาในอุตสาหกรรม 

Theory and Application of industrial system simulation, Simulation Procedure 
Randam Number Theory, Data Collecton and Analysis, model with simulation softwere, 
Output statistical Analysis, Verification and validation of simulation model, Case study in 
Industry.  

 

วม. 634 เทคนิคการตัดสินใจส าหรับงานวิศวกรรม       3 (3-0-9) 
EMM 634 Techniques for Decision Making in Engineering 

บทน าของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การใช้วิธีเชิงปริมาณและเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การจ าลองปัญหา การตัดสินใจที่มีหลายเกณฑ์ 
กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับและเครื่องมือช่วยตัดสินใจ 

Introduction to problem solving and decision making.  Quantitative Methods and 
technologies for solving industial and business problem. Decision making under uncertainty.  
Problem modeling.  Multicritcria decision making Analytic Hierarchy Process (AHP). 

 

วม. 635 การบริหารคงคลังในงานอุตสาหกรรม         3 (3-0-9) 
EMM 635 Industrial Inventory Management 

การศึกษาและวิเคราะห์ตัวแบบสินค้าคงคลังในรูปแบบของต้นทุนที่เกี่ยวข้อง การพยากรณ์ความ
ต้องการของสินค้า เวลาน า การสั่งย้อนหลัง จ านวนการสั่งสินค้าแบบคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงตามเวลาความ
ต้องการสินค้าแบบสโตแคสติก ระบบสินค้าหลายชนิดและระดับ  

Study and Analysis of inventory models in forms of related costs, demand 
forecasting of inventory, lead time, backordering, static and dynamic order quantity, 
stochastic demand, multi-level systems. 
 

วม. 724 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจในงานวิศวกรรม 1  3 (3-0-9) 
EMM 724 Special Topics in Quantitative Analysis and Decision-Making 1 

ทฤษฎีขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจในงานวิศวกรรม 1 
Advanced theory in Quantitative Analysis and Decision making 1 
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วม. 725 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจในงานวิศวกรรม 2  3 (3-0-9) 
EMM 725 Special Topics in Quantitative Analysis and Decision-Making 2 

ทฤษฎีขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจในงานวิศวกรรม 2 
Advanced theory in Quantitative Analysis and Decision making 2 

 

     (2) กลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
วม. 654 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน         3 (3-0-9) 
EMM 654 Logistics and Supply Chain Management 

แนวคิดของการบูรณาการโซ่อุปทานและความสามารถในการแข่งขันของโซ่คุณค่า การออกแบบ
เครือข่ายโซ่อุปทานและการกระจายสินค้า เทคนิคการบริหารโซ่อุปทาน การบริหารการจัดหาวัตถุดิบ การ
บริหารวัสดุคงคลัง ระบบสารสนเทศในการบริหารโซ่อุปทาน การบริหารโลจิสติกส์ขาเข้าและขาออก การ
ขนส่งในโซ่อุปทาน การวัดประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์และการบริหารโซ่อุปทาน  ตัวอย่างกรณีศึกษา 

Concepts of supply chain integration and competitiveness, value chain, supply 
networks and distribution, supply chain management, material management and 
procurement, inventory management, MIS in managing supply chain, inbound/outbound 
logistics, transportation, performance measurement, case studies and application. 
 

วม. 655 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพตามแนวทาง ลีน-ซิกซ์ซิกมา      3 (3-0-9) 
EMM 655 Quality and Productivity Development: Lean-Six Sigma Approach 

การผลิตระดับโลกซึ่งเน้นระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพแบบดีเลิศ  ประกอบด้วย (1) 
ระบบการผลิตแบบลีน ได้แก่ เทคนิคในการเพ่ิมความยืดหยุ่นของกระบวนการผลิต (ระบบการผลิตแบบ
เซลล์) เทคนิคในการปรับเรียบ (ระบบการผลิตแบบดึง ระบบคัมบัง การก าหนดขนาดการผลิต เป็นต้น) 
และเทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ (2) วิธีการทางซิกซ์ ซิกมา ได้แก่ การระบุปัญหา (เทคนิคใน
การระบุปัญหา และเมตริกซ์ทางซิกซ์ ซิกมา) การวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุง และการควบคุม ตัวอย่าง
กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้งาน 

World-class operations, operational excellence: (1) lean production, manufacturing 
flexibility, (cellular manufacturing systems), process stability (pull-system, KANBAN, lot 
sizing), continual improvement, and (2), Six-sigma ways: D (Define)-M(Measure)-A(Analysis)-I 
(Improve)-C(Control), case studies and applications. 
 

วม. 656 การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน       3 (3-0-9) 
EMM 656 Management of Technology and Innovation for Competitiveness 

การพัฒนาเทคโนโลยีในเชิงเศรษฐศาสตร์ ความจ าเป็นส าหรับการจัดการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล 
คุณลักษณะที่ส าคัญของเทคโนโลยีด้านทรัพยากรส าหรับสภาวะการแข่งขัน กระบวนการปรับเทคโนโลยี
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และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความสามารถและกลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยี ความจ าเป็นของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สภาวะแวดล้อมและนโยบายส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 

Technology management and economic development, managing technology for 
competitiveness, technology component, managing technology transfer, innovation 
management, national infrastructure in nurturing of technology, technology policy. 
 
วม. 657 การบริหารคุณภาพเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม      3 (3-0-9) 
EMM 657 Quality Management for Industrial Management 

นิยาม ความจ าเป็น แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารคุณภาพเพ่ือการจัดการวิศวกรรม การ
ปรับปรุงคุณภาพ การออกแบบทางคุณภาพ การประกันคุณภาพ การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การ
บริหารคุณภาพในโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์คุณภาพ 

Definition, needs, concepts, and theories in managing quality, quality 
improvement, design for quality, total quality management, quality management in 
supply chain, quality and economics. 
 
วม. 658 การจัดการองค์การอุตสาหกรรมสมัยใหม่        3 (3-0-9) 
EMM 658 Modern Industrial Organization Management 

ศึกษาหลักการและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ การจัดการและการพัฒนาองค์การอุตสาหกรรมใน
ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ กระบวนการในการพัฒนาระบบการจัดการในองค์การอุตสาหกรรม การจัดท า
แผนกลยุทธ์และการน าไปปฏิบัติ การจัดการกระบวนการ การบริหารคุณภาพ การจัดการความปลอดภัย 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการตลาด การบริหารการเปลี่ยนแปลง การวัดและวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน การจัดการความรู้ จรรยาบรรณวิศวกร จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ความส าเร็จ
และปัญหาในการจัดการองค์การอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

Study the concepts and theories of modern management. Management and 
development of industrial organization in the new economy. Process of management 
system development in industrial organization. Strategic planning and implementing. 
Process management. Human resource management. Marketing management. Change 
management. Work measurement and analyses. Knowledge management. Engineering 
ethics and social responsibility. Problems and successful of management in modern 
industrial organization. 
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วม. 659 การบริหารโครงการทางอุตสาหกรรม         3 (3-0-9) 
EMM 659 Industrial Project Management 

นิยาม ความจ าเป็น และเทคนิคของการบริหารโครงการในการพัฒนางานอุตสาหกรรม  วัฏจักร
ของโครงการ การคัดเลือกโครงการพัฒนางานอุตสาหกรรม การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัด
โครงสร้างองค์กรส าหรับการด าเนินโครงการ การวางแผนโครงการ การสื่อสารและการประสานงาน
โครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลโครงการ การรายงานผลโครงการ 

Definition, necessity, and techniques of project management for industrial 
operation development. Project cycle. Selection of industrial development project. 
Project feasibility study. Project organizing. Project planning. Project coordination and 
communication. Project control. Project auditing and reporting. 

 

วม. 664 การจัดการระบบการผลิตสมัยใหม่         3 (3-0-9) 
EMM 664 Management for Modern Manufacturing System 

ชนิดและลักษณะของระบบอุตสาหกรรมผลิตและบริการ การผลิตแบบไหลอย่างต่อเนื่อง การ
บริหารความต้องการและการบริหารก าลังการผลิต การออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
และการบริการ การวางแผนและการตัดสินใจระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ระบบควบคุมและการ
ประกันคุณภาพ กรณีศึกษาหรือหัวข้อพิเศษที่เกี่ยวกับการจัดการการปฏิบัติงานและการผลิต 

Types and characteristics of manufacturing and service industries. Continuous 
production. Demand and capacity management. Design and analysis of manufacturing 
and service processes. Planning and decision in management and operational levels. 
Quality control and assurance. Case studies and special issues in operational and 
manufacturing management. 
 

วม. 665 การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับวิศวกร      3 (3-0-9) 
EMM 665 Financial Management and Accounting for Engineers 

แนวคิดเรื่องการเงินและการบัญชี รายงานทางการเงินและการใช้ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์
ต้นทุน ปริมาณ ก าไร การวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจระยะสั้น การวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจระยะยาว  
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวางแผนการปฏิบัติงานและการจัดท างบประมาณ การประเมินผลและควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 

Financial and accounting concepts. Financial statements and their uses. Cost, 
quantity, and profit analysis. Short-term and long-term decision makings. Product cost. 
Operations planning and budgeting.  Evaluation and control. 
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วม. 666 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมส าหรับวิศวกร      3 (3-0-9) 
EMM 666 Industrial Economics for Engineers 

ความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยและโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎี
หน่วยผลิต ปัจจัยก าหนดโครงสร้างตลาด พฤติกรรมธุรกิจ การตั้งราคาและความสามารถในการท าก าไร 
ผลกระทบของการแข่งขันไม่สมบูรณ์ นโยบายของรัฐที่เก่ียวข้อง 

Fundamentals of economics. Thai economy structure and industrial economy structure. 
Relations of industrial and economy developments. Resource allocation. Production theory. 
Factors of determining marketing structures. Business behavior. Price setting and profit 
capability. Effects of Imperfect competition. Related government policy.  
 
วม. 667 ความเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี       3 (3-0-9) 
EMM 667 Technology Entrepreneurship 

เทคโนโลยี นวัตกรรมและช่วงเวลาที่เหมาะสม การก่อตั้งธุรกิจในทางกฎหมายและทรัพย์สินทาง
ปัญญา การจัดหาและจัดการทรัพยากร การเข้าครอบครองกิจการ การควบรวมกิจการ และการด าเนิน
ธุรกิจในระดับโลก การจัดท าแผนธุรกิจ แผนการตลาดและการขาย การจัดการการด าเนินงาน แผนการท า
ก าไรและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธุรกิจ แผนการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี การประเมิน
โครงการลงทุน วิชานี้จะมีโครงงานประจ าภาคการศึกษาเป็นการเขียนแผนธุรกิจ 

Technology, innovation, and timing. Intellectual property and legal establishment 
of business. Resource allocation and management. Merger/acquisition and global business 
operations. Business plan. Marketing and sales plan. Operations management. Profit and 
harvest plan. Financial plan. Project feasibility. Business plan project. 

 
วม. 668 วิศวกรรมการบ ารุงรักษาและการจัดการ       3 (3-0-9) 
EMM 668 Maintenance Engineering and Management 
  ทฤษฎีและแนวคิดของการบ ารุงรักษา  การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้
งาน และความสามารถในการบ ารุงรักษา การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการบ ารุงรักษา
ด้วยวิธีการทางสถิติ เครื่องมือส าหรับการประเมินความน่าเชื่อถือและความสามารถในการบ ารุงรักษา การ
ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ความผิดพลาดของมนุษย์ในงานบ ารุงรักษา การวางแผนและการควบคุม
กิจกรรมการบ ารุงรักษา การจัดการเกี่ยวกับวัสดุและชิ้นส่วนส ารอง การวัดและการประเมินผล
ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา  
  Theory and concept of maintenance. Total Preventive Maintenance (TPM). 
Reliability, availability and maintainability in maintenance.  Statistical analysis of reliability 
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and maintainability. Maintainability and reliability evaluation tools. Machine and 
equipment inspection. Human error in maintenance. Planning and control for effective 
maintenance. Materials and spare part management. Maintenance costing. Maintenance 
Measurement and evaluation of maintenance performance.  
 
วม. 669 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม       3 (3-0-9) 
EMM 669 Industrial Safety Management 

อุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ทฤษฎีและการวิเคราะห์สาเหตุ
ของอุบัติเหตุ อันตรายจากเครื่องจักรกลและการป้องกัน อันตรายจากไฟฟ้า อันตรายจากสารเคมีและ
มลพิษทางอุตสาหกรรม อันตรายจากอัคคีภัย การควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อม เสียง แสง ความร้อน 
และการสั่นสะเทือน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม การออกแบบเพ่ือความปลอดภัย เช่น การวาง
ผังโรงงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร การขนย้าย ใช้งาน และจัดเก็บสารเคมี การป้องกัน
อุบัติเหตุจากพฤติกรรมมและความผิดพลาดของมนุษย์ การวางแผนเพื่อการบ ารุงรักษา การวางแผนฉุกเฉิน
เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ 

Accidents and hazards in industrial processes, Theories of accident causation. 
Mechanical hazards and prevention, Electrical hazards. Chemical hazards and industrial 
pollution. Fire hazards. Environmental hazard controls, noise, light, vibration, and 
temperature. Risk assessment and control. Design for safety such as plant layout, 
machine guarding, chemical handling, using and storage. Safety law and industrial safety 
standards. Industrial hygiene. Preventing accidents from human behavior and human 
error. Planning for effective maintenance. Accident emergency planning. 

 

วม. 674 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานวิศวกรรม          3 (3-0-9) 
EMM 674 Management Information System in Engineering  
  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในงานวิศวกรรม ชนิดของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในงานวิศวกรรม การพัฒนา วางแผน ออกแบบ ทดสอบ 
น าไปใช้และบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศในงานวิศวกรรม 
  Introduction to management information systems in Engineering. Type of 
management information systems. Structure of management information systems. 
Related information technology. Management information systems for decision making in 
Engineering. Developing, planning, designing, testing, implementing, and maintaining the 
information systems in Engineering. 
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วม. 675 การจัดการความรู้ในงานวิศวกรรม         3 (3-0-9) 
EMM 675 Knowledge Management in Engineering  
 การจัดการข้อมูลทางวิศวกรรมขององค์กรเพ่ือการเรียนรู้ นิยามและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้าง การจัดเก็บ การค้นหา และน าไปใช้ โครงสร้าง
พ้ืนฐานและรูปแบบของการจัดการความรู้ในงานวิศวกรรมในองค์กร เครื่องมือสนับสนุนในการจัดการ
ความรู้ การประเมินความส าเร็จของการจัดการความรู้และกรณีศึกษา ผลกระทบและปัญหาด้านความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 Engineering information management for learning organization. Definitions and related 
standards. Significant factors in developing learning systems. Knowledge collection, searching, 
and applying. Basic fundamentals and fomats of knowledge management in Engineering in 
organization Supporting tools and applying information technology for knowledge 
management. Knowledge transfer and exchange. Success evaluation of knowledge 
management and case study. Infuences and problems in information security.   
 
วม. 754 หัวข้อพิเศษทางการจัดการทางวิศวกรรม 1      3 (3-0-9) 
EMM 754 Special Topics in Management 1 

ทฤษฎีขั้นสูงทางการจัดการทางวิศวกรรม 1 
Advanced theory in management 1 

 
วม. 755 หัวข้อพิเศษทางการจัดการทางวิศวกรรม 2      3 (3-0-9) 
EMM 755 Special Topics in Management 2 

ทฤษฎีขั้นสูงทางการจัดการทางวิศวกรรม 2 
Advanced theory in management 2 

 
     (3) กลุ่มวิชาการจัดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 

วม. 684 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ       3 (3-0-9) 
EMM 684 Integrated Product Development  

การระบุโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ การค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้า การกระจายหน้าที่ทางคุณภาพ การสร้างสรรค์แนวคิดผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์   
ทฤษฎีการแก้ปัญหาการประดิษฐ์  การออกแบบเพื่อการประกอบ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา 

Identification of product development opportunities. Identification and analysis of 
customer requirements. Quality function deployment. Concept generation and selection. 
TRIZ. Design for assembly. Design for environment. Case studies. 
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วม. 685 นวัตกรรมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน      3 (3-0-9) 
EMM 685 Innovation and Sustainable Development 

หลักการเกี่ยวกับความยั่งยืน การออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น
ของผู้ผลิต ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์ ฉลากสิ่งแวดล้อม การผลิตซ้ า ความ
รับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา 

Sustainability concept. Engineering design for sustainability. Extended producer 
responsibility. Environment management system. Eco-efficiency. Eco-label. Remanufacturing. 
Social responsibility. Case studies. 
 
วม. 686 การยศาสตร์ส าหรับการออกแบบกระบวนการผลิต      3 (3-0-9) 
EMM 686 Ergonomics Design for Manufacturing Process 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในระบบการผลิต ความสามารถและ
ข้อจ ากัดของมนุษย์ในการออกแบบกระบวนการผลิต การออกแบบพ้ืนที่ปฏิบัติงานในระบบการผลิตและ
ควบคุม การออกแบบเพ่ืองานสายการประกอบ การออกแบบงานยกเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงกาย การ
ออกแบบเชิงความคิดการประมวลผลและการควบคุมของมนุษย์ การออกแบบแสงสว่างกับงานที่ต้องใช้
สายตา การออกแบบสภาพแวดล้อมในการท างาน เสียง สภาพอากาศ การสั้นสะเทือน สรีรวิทยาของงาน
กะ แรงจูงใจและผลกระทบจากจิตสังคมต่อกระบวนการผลิต 

Human in manufacturing system. Man-Machine-Environment interaction. Human 
capabilities and limitations for manufacturing process design. Working space design in 
manufacturing process and controls.  Design for repetitive work in assembly line.  Lifting 
and manual material handling design. Lighting design for visual task. Information 
processing and cognitive designs for human control system. Ergonomics design for working 
environment, climate, noise, and vibration. Human physiology for shift work.  Motivation, 
and psychosocial effects in manufacturing process. 
 
วม. 687 การออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ       3 (3-0-9) 
EMM 687 Eco Design 

พ้ืนฐานของการออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมระดับโลก การออกแบบ
เพ่ือการถอดแยก การออกแบบเพ่ือการผลิตซ้ า การออกแบบเพ่ือการประหยัดพลังงาน การออกแบบเพ่ือ
การน าไปรีไซเคิลและน าไปใช้ใหม่ การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสะอาด กรณีศึกษา 

Fundamentals of design for environment. Global environmental issues. Design for 
disassembly. Design for remanufacturing. Design for energy saving. Design for recycle and 
reuse. Life cycle assessment. Clean technology. Case studies. 
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วม. 688 ปัจจัยมนุษยเ์พื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์       3 (3-0-9) 
EMM 688 Human Factors for Product Design 

ความรู้ เกี่ยวกับคุณลักษณะของมนุษย์  ทางกายภาพ ทางสรีรวิทยา และทางความคิด 
ความสามารถและข้อจ ากัดของมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
การยศาสตร์และปัจจัยมนุษย์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร เพ่ือความปลอดภัย 
ความสบายและเพ่ือประสิทธิภาพในการใช้งานของมนุษย์ แนวคิดและหลักการทดสอบความสามารถในการ
ใช้งานของสิ่งที่ออกแบบทั้งผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงในการใช้งาน การออกแบบจากประสบการณ์ผู้ใช้และ
กรณีศึกษา 

Basic knowledge of human characteristics in physical, physiological and cognitive. 
Human abilities and limitations in product design. Applications of human factors and 
ergonomics knowledge in product design, machine design and equipment for safety, 
comfort and performance. Basic and principles of product usability test. Product risk 
evaluation. Design by user experiences and case studies. 
 

วม. 689 การออกแบบและเลือกใช้โลหะทางด้านวิศวกรรม       3 (3-0-9) 
EMM 689 Engineering Design and Materials Selection 

ศึกษากลไกความแข็งแรง และคุณสมบัติทางกลของโลหะ และโลหะผสมชนิดต่างๆ ที่ใช้งาน
ทางด้านวิศวกรรม และศึกษาพฤติกรรมความเสียหายที่เกิดขึ้นในลักษณะ การกัดกร่อน การแตกหัก ความ
ล้าและการคืบ การค านวณเพ่ือออกแบบทางวิศวกรรม หลักการวิเคราะห์ความเสียหาย และตัวอย่างการ
เกิดความเสียหายของชิ้นงานโลหะ 

Study the strengthening mechanisms and mechanical properties of metals and 
metal alloys which are used in engineering applications and study the degradation in the 
froms of corrosion, fracture, fatigue and creep, calculations for engineering designs, 
principle of failure analysis and examples of metal specimen failures.  
 
วม. 694 กระบวนการผลิตที่ทันสมัย          3 (3-0-9) 
EMM 694 Modern Manufacturing Processes 

เทคนิคของกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ได้แก่ เทคนิคการเชื่อมและการประสานวัสดุที่เชื่อมยาก 
และการเชื่อมวัสดุต่างชนิด เทคนิคการเชื่อมวัสดุและการประสานด้วยแรงเสียดทานแบบกวน เทคนิคการ
ผลิตด้วยโลหะผงอัดขึ้นรูป และการควบคุมปัจจัยในการผลิต กรณีศึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต และแนวทางการแก้ปัญหา 

 Technigues of modern manufacturing processes such as technics of welding and 
joining processes of difficult materials and welding of difference materials, technics of 
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friction stir welding and joining processes and technic of powder metallurgy process and 
process control, case studies of failures in manufacturing processes and method of 
problem solving.  
 
วม. 695 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่        3 (3-0-9) 
EMM 695 Automation System for Modern Industry  
  ส่วนประกอบ การท างานของอุปกรณใ์นเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เช่น เซนเซอร์ ตัวท างาน ระบบนิว
แมติก ระบบไฮดรอลิก และตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ รวมทั้งระบบการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ เช่น ระบบซีเอ็นซี และระบบแขนกลอุตสาหกรรม 
  Components and operations of alerices in automafic maching such as sensors and 
actuators, pneumatics, hydraulics, and programmable logic controller. Including the 
modern manufacturing automation such as CNC and industrial robots. 

 
วม. 696 ระบบการผลิตชั้นสูง            3 (3-0-9) 
EMM 696 Advanced Manufacturing System 

การผลิตทันสมัย การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต และระบบการบ ารุงรักษา การจ าลอง
และการสร้างตัวแบบของกรรมวิธีการผลิต การออกแบบเซลล์การผลิตโดยครอบคลุมถึงการควบคุมการ
ท างานอัตโนมัติในอุตสาหกรรม การบูรณาการระบบ การเก็บข้อมูลและการกระจายข้อมูล 

Modern Manufacturing. Production planning and control. Maintenance system. 
Manufacturing processes and simulation. Cell manufacturing. Automation system in 
industry. Integrated manufacturing system. Data collection and distribution. 
 
วม. 697 การจัดการครื่องมือและแม่พิมพ์                                                         3 (3-0-9) 
EMM 697 Tools and Dies Management 

การจัดการครื่องมือและแม่พิมพ์ เครื่องมือกลที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์
พลาสติก แม่พิมพ์ชนิดต่างๆ การวางแผนจัดสรรเครื่องมือ การออกแบบและวางแผนผลิตแม่พิม พ์ การ
เลือกวัสดุที่ใช้ท าเครื่องมือ การออกแบบเครื่องมือ การวางแผนงบประมาณ การประเมินราคา การน า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิตและวิเคราะห์ (CAD/CAM/CAE) 

Tools and Dies Management, Tools for mold and die design, various molds, tools 
planning, design and production planning, material selections, tools design, tooling 
budget, cost estimation, CAD/CAM/CAE. 
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วม. 784 หัวข้อพิเศษทางการจัดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 1   3 (3-0-9) 
EMM 784 Special topics in materials and production systems 1 

ทฤษฎีขั้นสูงทางด้านการจัดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 1 
Advanced theory in materials, design, and production systems 1 
 

วม. 785 หัวข้อพิเศษทางการจัดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 2   3 (3-0-9) 
EMM 785 Special topics in materials and production systems 2 

ทฤษฎีขั้นสูงทางด้านการจัดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2 
Advanced theory in materials, design, and production systems 2 

 
    3.1.6.3  วิทยานิพนธ์ 

วม. 804 วิทยานิพนธ์              18  
EMM 804  Thesis 

การวิจัยในระดับปริญญาโท และการเรียบเรียงการด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ใน
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม การเขียนและน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ 
จริยธรรมในการท าวิจัย 

Research at master’s level. Compilation of research for creating new body of 
knowledge in engineering management. Writing and presenting thesis. Preparation of 
research report for publication.  Research ethics.  
 

    3.1.6.4  การค้นคว้าอิสระ 
วม. 701 การค้นคว้าอิสระ 1                           3  
EMM 701 Independent Study 1 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงานและน าเสนอ
ข้อเสนองานวิจัย โดยน าทฤษฎีต่างๆ ประกอบกับประสบการณ์ของตนเองมาประยุกต์กับงานวิจัยที่เลือกไว้ 
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ข้ันตอนการน าเสนองานวิจัยจะต้องถูกต้องตามหลักการ 

Independent study in an interesting topic at the Mastes’s level, compiled into a 
report and presented as a research proposal. Inclusion of academic theory and work 
experience into the chosen research topic under the supervision of suitable advisor.  
Research presentation must meet academic standard.  
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วม. 702 การค้นคว้าอิสระ 2                                          3  
EMM 702 Independent Study 2 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วม. 701 
การศึกษาแบบเจาะลึกภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ขั้นตอนการน าเสนองานวิจัย

จะต้องถูกต้องตามหลักการ มีความสมบูรณ์ในผลงานอย่างมีคุณภาพ และมีความพร้อมที่จะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานให้ได้เกิดประโยชน์ 

Education depth under the control of a supervisor. The steps proposed research 
must be based on principles, a complete portfolio of high quality. And is ready to be 
applied to applications for benefits.  
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
    

ล าดับที ่
เลขที ่

บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

  สถาบัน ปี 
1. 512010003xxxx รองศาสตราจารย์ นายพงศ์ชนัน   

เหลืองไพบูลย์ 
 

Ph.D. 
 

M.Eng. 
B.Eng. 

Operational Research 
 
Industrial Engineering 
Industrial Engineering 

University of Newcastle   
Upon Tyne, UK. 
Kasetsart University 
Kasetsart University 

2545 
 

2538 
2536 

2.  310060071xxxx รองศาสตราจารย ์ นายดนุพันธ์   
วิสุวรรณ 
 

Ph.D. 
 

M.Eng. 
B.Eng. 

Manufacturing Engineering and 
Management 
Industrial Engineering 
Industrial Engineering 

University of Nottingham, UK. 
   
Chulalongkorn University 
Kasetsart University 

2545 
 

2539 
2537 

3.  310060111xxxx รองศาสตราจารย์ นางมณฑลี   
ศาสนนันทน์ 
 

Ph.D. 
 

M.S. 
B.S. 

Manufacturing Engineering and 
Operations Management 
Industrial Engineering 
Manufacturing Engineering 

University of Nottingham, UK.  
   
University of Pittsburgh, U.S.A. 

  Boston University, U.S.A. 

2542 
 

2533 
2532 

  
ล าดับที่ 1 – 3 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  

ล าดับที ่
เลขท ี ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
บัตรประชาชน สถาบัน ปี 

1 310080006xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางวรารัตน์   
กังสัมฤทธิ์ 
 

Ph.D. 
M.Sc. 
B.Sc. 

Macromolecular Science 
Polymer Science 
Chemistry 

Case Western Reserve University, U.S.A. 
Mahidol University 
Khon Kaen University 

2544 
2536 
2533 

2 310200149xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวจิรวรรณ   
คล้อยภยันต์ 
 

Ph.D. 
MIMSE 

 
M.Sc. 
B.Sc. 

Industrial Engineering 
Integrated Manufacturing 
System and Engineering 
Industrial Engineering 
Material Science 

North Carolina State University, U.S.A. 
North Carolina State University, U.S.A. 
 
Chulalongkorn University 
Chulalongkorn University 

2545 
2541 

 
2537 
2528 

3 375010036xxxx รองศาสตราจารย์ นางบุษบา   
พฤกษาพันธุ์รัตน์ 

D.Eng. 
 

M.Eng. 
 

B.Eng. 

Information Science and 
Control Engineering 
Manufacturing Systems 
Engineering 
Industrial Engineering 

Nagaoka University of Technology, Japan 
 
Asian Institute of Technology  
 
Thammasat University 

2546 
 

2540 
 

2537 
4 330990008xxxx รองศาสตราจารย์ นางเสมอจิตร   

หอมรสสุคนธ์ 
Ph.D. 
B.Eng. 

Metallurgical Engineering 
Industrial Engineering  

Illinois Institute of  Technology, U.S.A. 
Khon Kaen University 

2543 
2534 

5 510020024xxxx รองศาสตราจารย์ นางสาวจิรรัตน์   
ธีระวราพฤกษ์ 
 

Ph.D. 
M.S. 

B.Eng. 

Industrail Engineering 
Industrial Engineering 
Industrial Engineering 

Clemson University, U.S.A. 
University of Pittsburgh, U.S.A. 

  Kasetsart University 

2543 
2539 
2535 
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ล าดับที ่
เลขท ี ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
บัตรประชาชน สถาบัน ปี 

6 310060071xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอภิวัฒน์   
มุตตามระ 

D.Eng. 
B.Eng. 

Material Science 
Industrial Engineering 

Nagaoka University of Technology, Japan 
Kasetsart University 

2547 
2535 

7 310180112xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสวัสดิ์   
ภาระราช 
 

D.Eng. 
M.Eng. 

 
B.Ind. 
Tech. 

Industrial Engineering 
Manufacturing System 
Engineering 
Production Technology 
 

Kasetsart University 
Asian Institute of Technology 
 
King Mongkut's Institute of Technology 
North Bangkok 

2550 
2540 

 
2536 

 
8 310010019xxxx รองศาสตราจารย์ นายวุฒิชัย   

วงษ์ทัศนีย์กร 
 

Ph.D. 
 

M.S. 
 

M.S. 
B.S. 

Industrial and Systems 
Engineering  
Industrial and Systems 
Engineering 
Operations Research 
Industrial Engineering 

  Georgia Institute of Technology, U.S.A. 
Georgia Institute of  
Technology, U.S.A. 

  University of Michigan  
  Ann Arbor, U.S.A. 
  Columbia University,  U.S.A. 

2549 
 

2548 
 

2544 
2543 

9 310140231xxxx รองศาสตราจารย์ นายตรีทศ  
 เหล่าศิริหงษ์ทอง 
 

Ph.D. 
M.Eng. 
B.Eng. 

Management of Technology 
Industrial Engineering 
Production Engineering 

Asian Institute of Technology 
Chulalongkorn University 
King Mongkut's Institute of Technology  
Thonburi 

2545 
2538 
2536 

10 312010179xxxx อาจารย์ นางสาวสุภมาศ   
สุชาตานนท์ 

Ph.D. 
M.Eng. 
B.Eng.  

Materials Science 
Mechanical Engireering 
Industrial Engineering 

Nagaoka University of Technology 
Nagaoka University of  Technology 
Thammasat University 

2556 
2553 
2550 
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ล าดับที ่
เลขท ี ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
บัตรประชาชน สถาบัน ปี 

11 341990025xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางปาริชาต   
ชื่นวัฒนกุล 
 

M.Eng. 
 

B.Eng. 

Industrial Engineering and 
Management 
Industrial Engineering 

Asian Institute of  Technology  
 
Khon Kaen University 

2535 
 

2532 

12 373990024xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายนริศ   
 เจริญพร 

M.Eng. 
B.Eng. 

Industrial Engineering 
Agricultural Engineering 

Chulalongkorn University 
Kasetsart University 

2534 
2531 

 

  ล าดับที่ 11 – 13 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่ไม่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระได ้

 
  3.2.3 อาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีร่วมสอนในหลักสูตร 
            การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ใช้อาจารย์ประจ าเป็นหลัก (มากกว่า 90%) อาจมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ จากภายนอก
ในบางส่วนของบางรายวิชาเพ่ือเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้แก่นักศึกษาให้กว้างขวางขึ้น 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบัติ) (ถ้ามี) 
       ไม่มีการฝึกงาน 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้ 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรมี 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 แผนการศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ และ
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ 
         วิทยานิพนธ์ คือ การสร้างโครงการวิจัย และการด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ใน
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม เขียนและน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ และ
จริยธรรมในการท าวิจัย และในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  การค้นคว้าอิสระ คือ การค้นคว้าประเด็นทางวิชาการ ในสาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
ตามความสนใจของผู้เรียน เขียนและน าเสนอหัวข้อ และเค้าโครงภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และจริยธรรมในการท าวิจัย 
  การสอบประมวลความรู้ คือ การสอบด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า หลักเกณฑ์การสอบให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ. 2558   

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถมีกระบวนการในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทาง หรือวิธีการ หรือ

กระบวนการ หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีการทดสอบ พิสูจน์ ยืนยันความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ เช่น 
  (1) นักศึกษาสามารถสร้างโครงการวิจัย และด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ใน
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม และน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ จริยธรรมใน
การท าวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 (2) นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าประเด็นทางวิชาการในสาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรมเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง และน าเสนอข้อเสนองานวิจัย ความเป็นไปได้ของงานวิจัย โดยน าทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบกับ
ประสบการณ์ของตนเองมาประยุกต์กับงานวิจัยที่ตนได้เลือกที่จะศึกษาค้นคว้าภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 5.3 ช่วงเวลา 
        (1) การท าวิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก 2  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 – ภาคการศึกษาที่ 2      
ของปีการศึกษาที่ 2  
 (2) การค้นคว้าอิสระ แผน ข ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 – ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี
การศึกษาที่ 2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
                   (1) วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)   จ านวน  18  หน่วยกิต 
       (2) การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)          จ านวน  6  หน่วยกิต 
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            5.5  การเตรียมการ 
  5.5.1 การท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)  
   (1) นักศึกษาจะจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต วิชาเลือก 
12 หน่วยกิต โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
   (2) นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
  (3) หลังจากจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทาง
วิศวกรรม เพ่ือให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ 
รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้ค าแนะน านักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 
   (4) อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5.5.2 การท าการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 
  (1) นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต วิชาเลือก 24 หน่วยกิต 
และต้องท าการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 
   (2) นักศึกษาจะจดทะเบียนวิชา วม. 701 การค้นคว้าอิสระ 1 และ วม. 702 การค้นคว้า
อิสระ 2 ได้เมื่อศึกษาลักษณะวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
   (3) นักศึกษาต้องท าการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
   (4) การขอสอบการค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษายื่นค าร้องเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ต่อ
ผู้อ านวยการโครงการบัณฑิตศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน จากนั้นโครงการ
บัณฑิตศึกษาจะจัดท าค าสั่งเพ่ือให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบ  
การค้นคว้าอิสระ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้ค าแนะน านักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครง และสอบการ          
ค้นคว้าอิสระ 
   ในการสอบการค้นคว้าอิสระ คณบดีจะแต่งตั้งกรรมการสอบมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งใน
จ านวนนี้จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเป็นกรรมการสอบอย่างน้อย 1 คน และการสอบการ
ค้นคว้าอิสระจะได้ผลระดับ S (ผ่าน) 
   (5) อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1 การสอบวิทยานิพนธ์  
 (1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 3 คน โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 (2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว 
 (3) การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบปากเปล่า และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังได้
โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์จะได้ผลระดับ S 
ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
  (4) การจัดท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก าหนด และน าส่งวิทยานิพนธ์เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 
 (5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  
 5.6.2 การสอบการค้นคว้าอิสระ  
 (1) อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 3 คน โดยมีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  (2) นักศึกษาจะสอบการค้นคว้าอิสระได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว 
 (3) การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบปากเปล่า และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง
ได้ โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระจะ
ได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
  (4) การจัดท าการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามรูปแบบที่ห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ก าหนด และน าส่งวิทยานิพนธ์เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และกาค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 
  (5) รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 
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 5.6.3  การสอบประมวลความรู้  
  (1) นักศึกษาแผน ข มีสิทธิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เมื่อจด
ทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา  
   (2) การสอบประมวลความรู้ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน หลักเกณฑ์การสอบให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ. 2558 และ
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ทีแ่ต่งตั้งโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
  (3) นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษา ทั้งนี้เงื่อนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน)  
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายท่ี
จ าเป็นและเกียวข้องกับอุตสาหกรรม 

มีทักษะการเป็นผู้น าและท างานเป็นทีม ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม  และมี
การก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจนก าหนด 
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 

ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ
เจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และการวางตัวในการ
ท างานในบางรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

มีวินัย และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัย
ในตนเอง 

มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง  เช่น  การเข้าเรียนตรงเวลา
เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความ
กล้าในการแสดงความคิดเห็น 

มีความสามารถในการสื่อสาร ท้ังการพูด  
การอ่าน การเขียน ในเชิงวิชาการ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การ
ท าวิทยานิพนธ์ ท่ีจะต้องจัดท ารายงานความก้าวหน้า 
น าเสนอผลความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ น าเสนอผลของ
วิทยานิพนธ์ออกมาในรูปของบทความทางวิชาการและ
น าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นยังมีกฎหมายควบคุมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อ ตามท่ีระบุไว้ 

(1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

(3)  มีภาวะความเป็นผู้น า และผู้ตามสามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์  

(4)  สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม  

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

นอกจากนั้น หลักสูตรมีวิชาเกี่ยวกับจริยธรรมเบื้องต้นของวิศวกรและกฏหมายโรงาน
อุตสาหกรรม เป็นวิชาบังคับ อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาค
การศึกษา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนด มีการ
ก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 
นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องท ากิจกรรมเพื่อสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่ เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น า
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของ
ผู้อ่ืน เป็นต้น  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสียสละ  
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 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
(2)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
(3)  ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

 2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา
นั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น  มาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม  

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน

จริงได้ การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฎิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของวิชานั้น ๆ  นอกจากนี้มีการจัดการ
เรียนรู้จากสถานประกอบการจริงโดยการศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
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(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากกรณีศึกษาที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินความก้าวหน้าจากการท าวิทยานิพนธ์ 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอน
ในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  
(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย

แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็น
การเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเก่ียวกับนิยามต่าง ๆ  
 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ใช้หลักการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด และการแก้ไขปัญหา มีความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ทางการจัดการทางวิศวกรรม 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา  เช่น  ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น  
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้ จักมาก่อน คน
ที่มาจากสถาบันอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนท่ีจะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่
จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์ที่เก่ียวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้ 

(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม  

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพ 
แวดล้อมต่อสังคม  

คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดระหว่างการท ากิจกรรรมร่วมกัน 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน

กับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผู้น า 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน  และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาจ าเป็นต้องมีทักษะ หรือควรได้รับการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
เพ่ือให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งจ าเป็น
อย่างมากในการน าไปวิจัย หรือใช้งานในอุตสาหกรรม รวมทั้งต้องมีทักษะในการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถจัดการระบบงานที่นักศึกษาจะต้องออกไปเผชิญหลังจากจบ
การศึกษา ดังนั้น อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการเพ่ือให้นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือให้
เกิดทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์

ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์  
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ  
(4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ ์
(5)  สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์

ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อ
นักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ  ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 

(2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

  

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้   
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต  

2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง  ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์  

4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร  
สังคมและสิ่งแวดล้อม  

5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

3.2 ความรู้ 
1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ

เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี  

2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม  

3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได ้  
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 3.3 ทักษะทางปัญญา 
1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล 

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  
5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
 3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม  

2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  

3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม  

3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์  
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
5)  สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วิชาบังคับ 
วม. 600 สัมมนาทางการจัดการทางวิศวกรรม  ○      ○    ○ ○     ○  ○    ○ ○ 
วม. 601 ระเบียบวิธีการวิจัย ○ ○  ○    ○     ○  ○   ○  ○    ○ ○ 
วิชาเลือก 

1. กลุ่มการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจในงานวิศวกรรม 

วม. 624 สถิติอุตสาหกรรม     ○    ○         ○       ○ 
วม. 625 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง     ○      ○       ○       ○ 
วม. 626 การควบคุมคุณภาพทางสถิต ิ     ○    ○         ○       ○ 
วม. 627 ความน่าเชื่อถือเชิงวิศวกรรม     ○    ○  ○       ○       ○ 
วม. 628 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณส าหรับอุตสาหกรรม     ○    ○         ○       ○ 
วม. 629 การจ าลองระบบทางอุตสาหกรรม  ○          ○       ○   ○    
วม. 634 เทคนิคการตัดสินใจส าหรับงานวิศวกรรม  ○       ○    ○      ○      ○ 
วม. 635 การบริหารคงคลังในงานอุตสาหกรรม     ○        ○      ○      ○ 

 
 44 



มคอ.2 

 

45 
 

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วม. 724 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ
ตดัสินใจในงานวิศวกรรม 1  ○           ○     ○       ○ 

วม. 725 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ
ตดัสินใจในงานวิศวกรรม 2 

 ○           ○     ○       ○ 

2. กลุ่มการจัดการทางวิศวกรรม 
วม. 654 การจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน    ○         ○     ○     ○   
วม. 655 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพตามแนวทาง 
           ลีน-ซิกซ์ซิกมา 

   ○         ○     ○     ○   

วม. 656 การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน   ○ ○         ○     ○     ○   
วม. 657 การบริหารคณุภาพเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม    ○         ○     ○     ○   
วม. 658 การจัดการองค์การอุตสาหกรรมสมยัใหม่      ○   ○  ○ ○ ○   ○     ○      
วม. 659 การบริหารโครงการทางอุตสาหกรรม   ○     ○  ○ ○          ○   ○  
วม. 664 การจัดการระบบการผลติสมยัใหม ่    ○         ○     ○     ○   
วม. 665 การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับวิศวกร  ○           ○     ○       ○ 
วม. 666 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมส าหรับวิศวกร  ○          ○      ○      ○  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร  และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วม. 667 ความเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลย ี    ○     ○      ○    ○      ○ 
วม. 668 วิศวกรรมการบ ารุงรักษาและการจัดการ    ○     ○      ○    ○      ○ 
วม. 669 การจัดการความปลอดภยัทางอุตสาหกรรม    ○     ○      ○    ○      ○ 
วม. 674 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานวิศวกรรม    ○     ○     ○     ○     ○  

วม. 675 การจัดการความรู้ในงานวิศวกรรม    ○     ○     ○     ○     ○  

วม. 754 หัวข้อพิเศษทางการจัดการอุตสาหกรรม 1  ○           ○     ○       ○ 
วม. 755 หัวข้อพิเศษทางการจัดการอุตสาหกรรม 2  ○           ○     ○       ○ 
3. กลุ่มการจัดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 
วม. 684 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ    ○     ○     ○     ○     ○  

วม. 685 นวัตกรรมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน    ○     ○     ○      ○     ○ 
วม. 686 การยศาสตร์ส าหรับการออกแบบกระบวนการผลติ  ○           ○     ○       ○ 
วม. 687 การออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ    ○     ○     ○      ○    ○  

วม. 688 ปัจจัยมนุษย์เพื่อการออกแบบผลติภณัฑ ์  ○           ○     ○       ○ 

วม. 689 การออกแบบและเลือกใช้โลหะทางด้านวิศวกรรม    ○     ○     ○     ○     ○  

วม. 694 กระบวนการผลิตที่ทันสมัย    ○     ○     ○     ○     ○  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร  และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วม. 695 ระบบอัตโนมัตสิ าหรับอตุสาหกรรมสมยัใหม ่    ○     ○     ○     ○     ○  
วม. 696 ระบบการผลิตชั้นสูง    ○     ○     ○     ○     ○  
วม. 697 การจัดการครื่องมือและแม่พิมพ์    ○     ○     ○     ○     ○  
วม. 784 หัวข้อพิเศษทางการจัดการออกแบบพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ และกระบวนการ 1 

 ○           ○     ○       ○ 

วม. 785 หัวข้อพิเศษทางการจัดการออกแบบพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ และกระบวนการ 2 

 ○           ○     ○       ○ 

วม. 701 การค้นคว้าอิสระ 1    ○ ○ ○ ○  ○ ○    ○ ○  ○   ○   ○ ○  
วม. 702 การค้นคว้าอิสระ 2    ○ ○ ○ ○  ○ ○    ○ ○  ○   ○   ○ ○  
วม. 804 วิทยานิพนธ์     ○ ○ ○  ○ ○    ○ ○     ○   ○ ○  
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  ดังนี้ 
 1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยวิชาดังต่อไปนี้ 
 

ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 

ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 
 

 1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ S หรือ
ระดับไม่ต่ ากว่า C เท่านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับต่ ากว่า C ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชา
เลือก ให้น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยส าหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป 
 1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรือค่าระดับต่ ากว่า C ในรายวิชาใดที่เป็นวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ระดับ S หรือระดับไม่ต่ ากว่า 
C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึ กษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 
 นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก 
เว้นแต่หลักสูตรจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ ให้แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) โดย
วิทยานิพนธ์ที่ได้ระดับ S จะต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตที่ได้จะไม่
น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ย 
 1.5 การวัดผลการค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) 
หน่วยกิตท่ีได้จะไม่น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ย 
 1.6 การวัดผลการสอบประมวลความรู้  และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกิต  
 1.7 เงื่อนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
            (1) ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  
            (2)  มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
            (3)  มีคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเกรด 
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        2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
         (1)  การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
        (2) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของมหาบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ  
            (3)  การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
            (4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 แผน ก แบบ ก 2 
(1) ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
(2) ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า) 
(3) ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และจัดท า
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด และน าส่งวิทยานิพนธ์เข้า
ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 

(4) ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
หลักสูตรก าหนด 

(5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)  

3.2 แผน ข 
(1) ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
(2) ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า) 
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(3) ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนในสาขาวิชานั้น ภายใน 3 ครั้ง 
หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรนั้น 

(4) ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบการค้นคว้าอิสระ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และจัด
ท าการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามรูปแบบที่ห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด และน าส่ง 
การค้นคว้าอิสระเข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 

(5) ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
หลักสูตรก าหนด 

(6) รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

โดยทั้งนี้นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด อีกทั้งต้องช าระหนี้สินต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
     อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศ หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  ก าหนดให้อาจารย์สามารถเพ่ิมพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน อบรมการวัด และ
การประเมินผล อบรมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  1) การให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
  2) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

3)  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมทักษะปฏิบัติ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารหลักสูตร 

           (1) มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
  (3) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
      1.2 เกณฑ์การประเมิน 

(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ด าเนินการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน  
การสอน 

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 

(3) คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม (ถ้ามี) เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

(4) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

(5) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่เปิดสอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(6) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อ
ภาคการศึกษา                  

(7) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งระดับ           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมไม่เกิน 10 คน ต่อภาคการศึกษา 
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2. บัณฑิต 
     2.1  มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีการศึกษา ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือน ามา
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน   
     2.2  มีการส ารวจการมีงานท าของมหาบัณฑิต โดยที่ร้อยละของมหาบัณฑิตที่มีงานท าภายใน 1 ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
     2.3  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตต่อคุณภาพมหาบัณฑิต ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5 ภายหลังจากส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
    2.4 มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิชาเพ่ือให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
3. นักศึกษา 

3.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา  
     -  สาขาวิชาฯ แต่งตั้งประธานหลักสูตรฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป เพ่ือให้ค าปรึกษาด้าน

วิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1   
 -  คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาให้มีหน้าที่แนะน าและควบคุมการ

ท าวิทยานิพนธ์    
 -  อาจารย์ประจ ารายวิชาก าหนดตารางเวลาให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชานั้น 
3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
    -  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4 

(ภาคผนวก 8) 
4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่  
    -  การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 -  สาขาวิชาฯ เป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ  
 -  ผู้สมัครต้องน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าหรือสอบสอน ในที่ประชุมคณาจารย์ และสอบ

สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
   -  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 50 ร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยมีการ

ประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง รวมถึงการประชุมก่อนและหลังภาคการศึกษา และมีการประชุมคณาจารย์
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในการปรับปรุงหลักสูตร จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โดยอาจารย์ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบในกลุ่ มวิชาที่สอน และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ทุกครั้ง 
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4.3  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
      -  มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาเป็นวิทยากรร่วม

สอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
 -  มอบหมายให้อาจารย์ประจ าวิชาเลือกอาจารย์พิเศษ โดยผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ แล้วก าหนดในแผนการสอน โดยอาจารย์พิเศษต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน    
ร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 -  ก าหนดแผนงบประมาณของสาขาวิชาฯ สอดคล้องกับแผนการสอน 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
       5.1 ก่อนการเปิดภาคเรียน มอบหมายอาจารย์ทุกคนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ 
เครื่องมือประกอบการสอนปฏิบัติการ สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน 
 5.2   มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงการสอนและการจัดการสิ่งสนับสนุน 
          5.3  มีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาทุกรายวิชาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 
   5.4  มีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรี่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ก่อนการตีพิมพ์หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการฯ 
  5.5  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รายงานผลการด าเนินการรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
จัดท าร่างรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปี เสนอต่อหัวหน้าภาควิชาฯ 
  5.6  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอน รายละเอียดของ
รายวิชา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรพร้อมทั้งข้อเสนอแผนการปรับปรุง เสนอต่อคณบดี 
  5.7  เมื่อครบรอบหลักสูตร (2 ปี) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประเมินหลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษาปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาหรือมหาบัณฑิตใหม่ 
  5.8  มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยมหาบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
  5.9  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของ
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ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาปีสุดท้ายหรือมหาบัณฑิตบัณฑิตใหม่ และผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
              

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1.  พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ สกอ. ให้มีความ
ทันสมัย และตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี โดย
การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.  
1.2  มีการวิพากษ์หลักสูตรที่จะท าการ
ปรับปรุง  ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ  ใน
สาขาวิชาฯ นักศึกษาปีสุดท้าย หรือ
บัณฑิตใหม่ และผู้ใช้บัณฑิต  

1.1  มีการปรับปรุงหลักสูตรตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
1.2 จัดท ารายงานผลการวิพากษ์
หลักสูตร 
 

2.  มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
มีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบ
หลั กสู ต รและอาจา รย์ ป ระจ า
หลักสูตร โดยมีการติด ตามและ
รว บ รว ม ข้ อมู ล เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร
ปรับปรุงหลักสูตร 
 

2.1  การประชุมวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน ร่วมกันระหว่างคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ผู้สอน 
2.2  มอบหมายความรับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาต่างๆ 
ให้ผู้ประสานงานรายวิชารับผิดชอบ 
2.3  ติดตามและรวบรวมผลการจัด 
การเรียนการสอน 

2.1  มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
2.2  จัดท ารายงานผลการด าเนิน 
การของหลักสูตรปีการศึกษาละ 1 
คร้ัง (มคอ. 7) 
 

3.  มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามี
ความพึงพอใจหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 
 

3.1  สอบถามความพึ งพอ ใจของ
มหาบัณฑิตที่ ส า เร็จการศึกษาต่อ
หลักสูตร และการเรียนการสอน 
หลังจากส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปี 
3.2  การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ
ของมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต่อ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 

3.1  จัดท ารายงานความพึงพอใจ
ของมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ต่อหลักสูตรและการเรียนการสอน 
3.2  มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการ ศึกษา
มีความพึงพอใจหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

4.  ความพึงพอใจของผู้ ใช้มหา - 
บัณฑิตต่อคุณภาพมหาบัณฑิต 

4.1  สอบถามความพึ งพอ ใจของ
ผู้ ใ ช้ ง า นต่ อมหาบัณฑิ ตที่ ส า เ ร็ จ
การศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา
อย่างน้อย 1 ปี 
4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ต่อ  คุณภาพมหาบัณฑิตที่ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

4.1 จัดท ารายงานความพึงพอใจ
ของมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ต่อหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 
4.2  ผู้จ้างงานมีความพึงพอใจต่อ
คุ ณ ภ า พ ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่ ส า เ ร็ จ
การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   6.1  การบริหารงบประมาณ 
          - จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในหมวดเงินอุดหนุนการจัดการระดับ
บัณฑิตศึกษา สมทบงบประมาณแผ่นดินเพื่อการจัดหาครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็น  
 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
           - มีห้องสมุดที่มีหนังสือในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ห้องสมุดศูนย์รังสิต)    
          - มีฐานข้อมูลเพ่ือบริการสืบค้นส าหรับการค้นคว้าและวิจัยแบบออนไลน์ โดยแบ่งเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 49 ฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัย สิทธิบัตรและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 
          - มีห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และห้องคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
          - มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณส าหรับหนังสือต าราและวารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นประจ าทุกปีและเวียนแจ้งอาจารย์ให้เสนอชื่อสื่อที่ต้องการ  
  - มีการประชุมวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการท า
ปฏิบัติการและวิจัย 
        - มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการท าวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 
         - ส่งเสริมความร่วมมือในการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
        - ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา อาจารย์ประเมินจากการ
สังเกตการใช้งานในรายวิชาที่สอน แล้วรายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       - มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยประสานงานกับสาขาวิชาฯ ในการจัดซื้อจัดหา
หนังสือเพ่ือเข้าห้องสมุด และท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของหนังสือ ต าราในแต่ละสาขาวิชาฯ 
  6.5  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
         6.5.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
              -  มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ก่อน
การรับเข้าท างาน และต้องผ่านการสอบคัดเลือก  
          6.5.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
               -  สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่  
     -  สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการวิชาการ เช่น งาน
วิเคราะห์อาหาร งานวิจัย และการฝึกอบรม 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
-  มีหนังสือ ต ารา วารสาร 
 และฐานข้อมูลเพียงพอ 

-  ประสานงานกับส านักหอสมุดในการ
จัดซื้อหนังสือ ต ารา วารสารและ
ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนโดย
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา จะมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ หนังสือ 
ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ท่ีจ าเป็น 

-  ประเมินความเพียงพอของ
จ านวนหนังสือ ต ารา วารสาร
และฐานข้อมูลในห้องสมุด 

-  มีวัสดุประกอบการเรียน
การสอนและสื่อการสอน
เพียงพอ 

-  มีการจัดเตรียมวัสดุประกอบการ
เรี ยนการสอน และฝึกปฏิบั ติ ใน
รายวิชาต่าง ๆ ให้เพียงพอ 

-  ประเมินความเพียงพอของ
วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกปฏิบัติ 

-  มีครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อ
การเรียนการสอน และการ
วิจัยเพียงพอ 

-  มีการวางแผนจัดท างบประมาณเพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพิ่มเติม 

-  ประเมินความเพียงพอของ
ครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อการเรียน
การสอนและการวิจัย 

 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ (Key Performance Indicator) 
          ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วย       
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-12) โดยตัวบ่งชี้ที่ 1-5 
เป็นตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลด าเนินการในปีที่ด าเนินการ ซึ่งจ านวนตัวบ่งชี้และเป้าหมายในแต่ละปี
การศึกษาของการใช้หลักสูตรมีความแตกต่างกัน ดังแสดงดังตาราง 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนา วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) 9 11 12 12 12 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1)  มีการประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอ
ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

(2)  การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 
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(3)  ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากการท ากิจกรรม และผลการสอบ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ท าการส ารวจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมินให้กับ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ส่งให้คณาจารย์ผู้สอนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพ่ือใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและ
รายวิชาของตน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
  นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
  ผู้ว่าจ้าง 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยมีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 กระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา ประกอบด้วย 

1. วิเคราะห์ปัญหา ข้อบกพร่อง ตลอดจนข้อควรปรับปรุงของแต่ละรายวิชา อันน าไปสู่การเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2. ทบทวนภาพรวมของหลักสูตร และคุณภาพของนักศึกษา ตลอดจนระดับความรู้ความสามารถ
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

3. ประเมินผลงานวิชาการของบัณฑิต 
กระบวนการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย 
1. ศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้างต้น 
2. วิเคราะห์หากลยุทธ์เพ่ือให้ได้ตามคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด 
3. ปรับปรุงเนื้อหาของแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมและทันกับวิทยาการปัจจุบัน 
4. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักสูตรจะด าเนินการทุก 5 ปี 

 
 
 
 



มคอ.2 

59 

 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับ    
ผิดชอบหลักสูตร (จ าแนกตามรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร)  
 

1. ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    1.1 รศ.ดร. พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ 
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http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=148916
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ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช และ ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง, (2558), “การจัดกลุ่มปัจจัยเสี่ยงซัพพลายเชนธุรกิจ
พยาบาล โดยวิธี Q-Sort”, วศิวสารลาดกระบัง ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 หน้า 43 – 48. 

ต ารา 
ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง (2557), การออกแบบการจัดการซัพพลายเชน, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
(วสท) ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 238 หน้า 
 

2.10 อ.ดร. สุภมาศ สุชาตานนท์ 
บทความวิจัย 
Teerayut, Kanchanasangtong, Supamard Sujatanond and Supachai Surapunt, (2015),  

“Effect of Heat Treatment on Microstructures and Mechanical Properties of          
Gas-Metal-Arc-Welded SKD 61 Tool Steel”, The 4th International Symposium on 
Engineering, Energy and Environment, 8-10 November 2015, pp. 399-406. 

Toru Ogawa, Thi-Mai-Dung Do, Supamard Sujatanond, Takuya Ogitsu, Hideaki Shiwaku, 
Masami Nakada and Mitsuo Akabori, (2015), “Interpreting Radioactive 
Microspheres Released in Fukushima Daiichi Nuclear Plant Accident in View of 
XANES and Thermodynamic Database”, The Proceeding of the 2015 Fall Meeting 
of the American Chemical Society, August 2015, Boston, USA. (In process). 

Thi-Mai-Dung Do, Supamard Sujatanond and Toru Ogawa, (2015), “Behavior of Fission-
Product Cs in Severe Accident of LWR”, The Proceeding of the 4th International 
GIGAKU Conference, June 2015, Japan. 

Thi-Mai-Dung Do, Supamard Sujatanond; Toru Ogawa, (2015), “High-Temperature 
Deposition and Reactions of Cs2MoO4”, The Proceeding of the 2015 Materials 
Research Society, April 2015, San Francisco, USA.  

Thi-Mai-Dung Do, Supamard Sujatanond, “Cs2MoO4-MoO3 系の高温化学；2.Cs2Mo2O7の

融解挙動を組込んだ Cs2MoO4-MoO3 系のモデル化”, 小川 徹，荻津卓哉”, 
(2015), “The Proceeding of the 2015 Annual Meeting of the Atomic Energy 
Society of Japan”, March 2015, Ibaraki, Japan. 

Thi-Mai-Dung Do, Toru Ogawa, Supamard Sujatanond, “Cs2MoO4-MoO3 系の高温化,  3. 
Vaporization and Deposition of Cesium Molybdate in Humid Condition on 
Stainless Steel”, The Proceeding of the 2015 Annual Meeting of the Atomic 
Energy Society of Japan, March 2015, Ibaraki, Japan. 

 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%C0%D9%C1%D4%BE%C3%20%B8%C3%C3%C1%CA%B6%D4%B5%C2%EC%E0%B4%AA&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%B5%C3%D5%B7%C8%20%E0%CB%C5%E8%D2%C8%D4%C3%D4%CB%A7%C9%EC%B7%CD%A7&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=166675
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=166675
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Thi-Mai-Dung Do, Supamard Sujatanond and Toru Ogawa, (2015), “Deposition of Cesium 
Molybdate on Stainless Steel 304”, The 2015 Materials Research Society Spring 
Meeting & Exhibit (MRS 2015), San Francisco, USA, April 6-10, 2015. (In process) 

Toru Ogawa, Takuya Ogitsu, Supamard Sujatanond and Do Thi Mai Dung, (2015), 
“Modeling of Cs2MoO4-MoO3 system incorporating melting behavior of Cs2Mo2O7”, 
2015 Annual Meeting of the Atomic Energy Society of Japan, Ibaraki, Japan, March 
20-22, 2015. (In process). 

Do Thi Mai Dung, Toru Ogawa  and Supamard Sujatanond, (2015), “Vaporization and 
Deposition of Cesium Molybdate in Humid Condition on Stainless Steel 304”, 
2015 Annual Meeting of the Atomic Energy Society of Japan, Ibaraki, Japan, March 
20-22, 2015. (In process). 

Vaporization and deposition of cesium dimolybdate, Cs2Mo2O7 (TNST-2016-0148), 
Journal of Nuclear Science and Technology (In process). 

กานต์ กานต์กนก, ธีรภัทร์ ยามานนท์, ศุภชัย สุรพันธ์, Yukio Miyashita และ สุภมาศ สุชาตานนท์, 
(2559), “อิทธิพลของความเร็วในการเดินเชื่อมในการเชื่อมแบบหมุนเสียดทานของวัสดุที่แตกต่าง
กันระหว่างโลหะผสมอลูมิเนียม AA6061 และโลหะผสมแมกนีเซียม AZ31B โดยใช้สลักเกลียว  
รูปทรงกระบอก”, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ 7 (CIOD 2016), 12 พฤษภาคม 2559, pp.180-187. 

ธีรภัทร์ ยามานนท์, กานต์ กานต์กนก, สุภมาศ สุชาตานนท์ และ ศุภชัย สุรพันธ์, (2559), “ศึกษาปัจจัย
ของกระบวนการเชื่อมแบบหมุนเสียดทานของโลหะผสมอลูมิเนียม 6061 -T6 ที่ขึ้นรูปจาก
กระบวนการอัดรีดขึ้นรูป โดยใช้สลักแกนหมุนแบบทรงกระบอกมีเกลียว”, การประชุมวิชาการ
ด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016), 12 พฤษภาคม 
2559, pp.188-195.  

 
2.11 ผศ. ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล 

บทความวิจัย 
ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล, กนกรัฐ ศรีปิยะพันธ์ และ พิสิษฐ์ นิรันดร์ชัยกุล. (2559), “การปรับปรุงคุณภาพ

กระบวนการผลิตน้ ายาสมุนไพร”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
(IENetwork), 7 – 8 กรกฎาคม 2559 
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2.12 ผศ. นริศ เจริญพร 
บทความวิจัย 
Teeraphun Kaewdoka, Pagamas Piriyaprasarthb, Sasitorn Taptagapornc, Patcharee 

Kooncumchoob and Naris Charoenpornd, (2014), “An Explorative Study of Manual 
Resident Handling: Learning from the 2011 Floods in Thailand”, 3rd South East 
Asian Network of Ergonomics SocietiesInternational Conference 2014, Singapore. 

Chanon Kongkamola, Patcharee Koonchumchoob, Naris Charoenpornc and Angoon 
Sungkapong, (2014), “Comparative of Predicted Spinal Loads by Two Lifting 
Analysis Methods”, 3rd South East Asian Network of Ergonomics Societies 
International Conference 2014, Singapore. 

C. Jiemjaia, N. Charoenpornb, S. Khruakhornc and P. Kooncumchoo c, (2014), “Lumbar 
disc compression forces in manual patient lifting: A pilot study in two-person lift 
with four different techniques”, 3rd South East Asian Network of Ergonomics 
SocietiesInternational Conference 2014, Singapore. 
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ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

ล าดับ
ที่ 

รายนามอาจารย์ 

ภาระงานสอนก่อนปรับปรุง
หลักสูตร (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

ภาระงานสอนภายหลัง
ปรับปรุงหลกัสูตร (ชั่วโมง : 

สัปดาห)์ 

ภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระก่อนปรับปรุงหลกัสูตร 
(จ านวนนักศึกษา) 

ภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระหลังปรับปรุงหลักสูตร 
(จ านวนนักศึกษา) 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

1 รศ.ดร. พงศ์ชนนั เหลืองไพบลูย ์ 6 3 3 12 6 6 3 15 2 3 3 9 

2 รศ.ดร. ดนุพันธ์ วิสุวรรณ 6 6   12 6 9   15 2 9 2 9 

3 รศ.ดร. มณฑลี  ศาสนนันทน ์ 6 6 
 

12 6 9 
 

15 2 9 2 9 
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ภาคผนวก 3 แบบฟอร์มรายละเอยีดในการเสนอขอปรับปรุงแกไ้ขหลกัสตูร 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจดัการทางวิศวกรรม  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือใช้ในปีการศกึษา 2560 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ (พ.ศ. 2555) ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่  4/2560  วันที่  

24 เมษายน 2560  

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2560 เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

  4.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบกับครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี 

  4.2 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมการผลิตสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ มีความรวดเร็ว มี

ความยืดหยุ่นในการผลิต และการส่งมอบมากขึ้น 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

5.1 ปรับชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา โดยเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ดังนี้ 

(1) ชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนางาน

อุตสาหกรรม เปลี่ยนเป็น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 
ภาษาไทย       : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
                     สาขาวชิาการพัฒนางานอุตสาหกรรม  
ภาษาอังกฤษ   : Master of Engineering Program in  
                     Industrial Development 

ภาษาไทย     :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
                   สาขาวชิาการจดัการทางวิศวกรรม 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Engineering Program  
                    in Engineering Management 
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 (2) ชื่อปริญญา ดังนี้ 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 

ภาษาไทย     วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
            (การพัฒนางานอุตสาหกรรม) 

ชื่อย่อ          วศ.ม. (การพัฒนางานอุตสาหกรรม) 
ภาษาอังกฤษ  Master of Engineering (Industrial  
                  Development) 
ชื่อย่อ           M.Eng. (Industrial Development) 

ภาษาไทย      : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
                (การจัดการทางวศิวกรรม) 

ชื่อย่อ           : วศ.ม. (การจัดการทางวิศวกรรม) 
ภาษาอังกฤษ  : Master of Engineering  

                (Engineering Management) 
ชื่อย่อ           : M.Eng. (Engineering Management) 

 

5.2 ยกเลิกวิชาเอกด้านการจัดการทางวิศวกรรม และด้านการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการผลิต 
5.3 ปรับเงื่อนไขการรับนักศึกษา โดยรับนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ แทนการรับนักศึกษาชาว

ไทย และชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี และปรับภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จาก 
ภาษาไทย เป็น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

5.4 เพ่ิมคุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา โดยรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขา
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

5.5 เพ่ิมเงื่อนไขการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา คือ ส าหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 3.00 ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ยกเว้นการสอบข้อเขียน และ
ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษก่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือก 

5.6 ปรับเปล่ียนชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 13 ท่าน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 
รศ.ดร. พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์ รศ.ดร. พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์ 

ผศ.ดร. สวัสดิ์  ภาระราช รศ.ดร. ดนุพันธ์  วิสุวรรณ 
รศ.ดร. วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร รศ.ดร. มณฑลี  ศาสนนันทน์ 

รศ.ดร. จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์  

รศ.ดร. เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์  
รศ.ดร. มณฑลี  ศาสนนันทน์  
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(2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 

- วิชาเอกด้านการจัดการทางวิศวกรรม ผศ.ดร. วรารัตน์  กังสัมฤทธิ ์

รศ.ดร. พงศ์ชนัน  เหลืองไพบลูย์ ผศ.ดร. จิรวรรณ  คล้อยภยันต์ 
ผศ.ดร. สวัสดิ์  ภาระราช รศ.ดร. บุษบา  พฤกษาพนัธุ์รัตน์ 

รศ.ดร. วุฒิชัย  วงษ์ทัศนยี์กร รศ.ดร. เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์ 
- วิชาเอกด้านการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ รศ.ดร. จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์ 

การผลิต ผศ.ดร. อภิวัฒน์  มุตตามระ 
รศ.ดร. เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์ ผศ.ดร. สวัสดิ์  ภาระราช 

รศ.ดร. จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์ รศ.ดร. วุฒิชัย  วงษ์ทัศนยี์กร 

รศ.ดร. มณฑลี  ศาสนนันทน ์ รศ.ดร. ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง 
 อ.ดร. สุภมาศ  สุชาตานนท ์

 ผศ. ปาริชาต  ชืน่วัฒนกุล 
 ผศ. นริศ  เจริญพร 

 

5.7 ปรับปรุงปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยเน้นการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถด้าน
การบริหารจัดการทางวิศวกรรม ดังน้ี 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 

ปรัชญาและความส าคัญ 
หลักสูตรการพัฒนางานอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่มุ่ง

ผลิตมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความรู้ด้านการ
จัดการทางวิศวกรรมและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อบูรณา
การความรู้ในการแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม และ
น าไปสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป 

ปรัชญาและความส าคัญ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการทางวิศวกรรม เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิต
วิศวกร นักพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความ สามารถใน
การบริหาร การปฏิบัติงานและควบคุมการผลิต มี
ความสามารถสื่อสาร ประสานงาน ท างานเป็นทีม เป็น
ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถออกแบบ
กระบวนการผลิตและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิต
สมัยใหม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อเพิ่ม
ความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยและอาเซียน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ 

ดังนี้ 
(1)  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของวิศวกรและ

บุคลากรผู้ที่ท างานด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมจน

วัตถุประสงค์ 
 
(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ

ทางบริหาร การจัดการ การปฏิบัติงาน และควบคุม
การผลิตในอุตสาหกรรม 
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สามารถน าเอาความรู้ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในงานของ
ตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 (2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ สามารถพัฒนากระบวนการผลิต 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ 

(3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ทาง
วิชาการและประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งเกิดจากการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนไปแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 

 

5.8 ปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม 39 หน่วยกิต เป็น 36 หน่วยกิต 
5.9 ปรับโครงสร้างหลักสูตร จากเดิม วิชาบังคับร่วม, วิชาบังคับเอก ก าหนดใหม่ เป็น วิชาบังคับ,      

วิชาเลือก, วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 
แผน ก  แบบ ก 2 
วิชาบังคับร่วม                    3 หน่วยกิต 
วิชาบังคับเอก         18 หน่วยกิต 
วิชาเลือก            -  
วิทยานพินธ ์          18 หน่วยกิต 
รวม          39 หน่วยกิต 

แผน ก  แบบ ก 2 
 

วิชาบังคับ       6 หน่วยกิต 
วิชาเลือก      12 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ ์      18 หน่วยกิต 
รวม       36 หน่วยกิต 

แผน ข  
วิชาบังคับร่วม                    3 หน่วยกิต 
วิชาบังคับเอก         18 หน่วยกิต 
วิชาเลือก          12 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ          6 หน่วยกิต 

     รวม                            39 หน่วยกิต 

แผน ข 
 
วิชาบังคับ                 6 หน่วยกิต 
วิชาเลือก      24 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ       6 หน่วยกิต 
รวม       36 หน่วยกิต 

 

5.10 เปลี่ยนรหัสวิชา จาก พอ./DI เป็น วม./EMM และปรับความหมายเลขรหัสวิชา เลขหลักสิบ ดังนี้ 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 

เลขหลักสิบ 
เลข  0 – 1  หมายถึง  วิชาทั่วไป 
เลข  2 – 5  หมายถึง  วิชาการจัดการและ 
                            การวิจัยด าเนินงาน 
เลข  6 – 9  หมายถึง  วิชาการผลิตและวัสด ุ

เลขหลักสิบ 
เลข  0 – 1  หมายถึง วิชาทั่วไป 
เลข  2 – 4 หมายถึง กลุ่มวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
               เพื่อการตัดสินใจในงานวิศวกรรม 
เลข  5 – 7 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
เลข  8 – 9 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการออกแบบ 
              พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 
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5.11 ปรับปรุงรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
       5.11.1 วิชาบังคับ : ยกเลิกวิชาบังคับร่วม, วิชาบังคับเอก ก าหนดเป็นโครงสร้างใหม่ คือ วิชาบังคับ 

 (1) เปิดวิชาบังคับใหม่ จ านวน 2 วิชา คือ 
วม. 600 สัมมนาทางการจัดการทางวิศวกรรม (3) 
EMM 600 Seminar in Integrated Engineering Management 

การน าเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการทางวิศวกรรมใน
ระดับปริญญาโท 

Presentation and discussion on interesting topics in engineering 
management at the master’s degree level. 

วม. 601 ระเบียบวิธีการวิจัย  (3) 
EMM 601 Research Methodology 

หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัย 
วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การก าหนดตัวอย่าง และเทคนิควิธีการวิเคราะห์ แปลผล และการ
จัดท ารายงานเพื่อการน าเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

Research methodology and principles. Problem analysis for research 
topic identification. Sample determination and analysis techniques. Interpretation and 
preparation of reports for presentation at academic conferences and for publication in 
academic journals. 

(2) ปิดวิชาบังคับร่วม และวิชาบังคับเอก จ านวน 6 วิชา 
พอ. 620 การบริหารการผลิตสมัยใหม่ (3) 
พอ. 622 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตสาหกรรม (3) 
พอ. 662 การเลือกใช้วัสดุและการออกแบบ (3) 
พอ. 664 การออกแบบกระบวนการผลิต (3) 
พอ. 670 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการจัดการนวัตกรรม (3) 
พอ. 700 สัมมนาทางการพัฒนางานอุตสาหกรรมบูรณาการ (3) 

(3) ปรับวิชาบังคับเอก เป็น วิชาเลือก จ านวน 7 วิชา มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
3.1 เปลี่ยนรหัสวิชา และก าหนดเป็นวิชาเลือก จ านวน 5 วิชา คือ 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 
พอ. 621 การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับ 
            วิศวกร (3) 

วม. 665 การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับ 
           วิศวกร (3) 

พอ. 624 การจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน (3) วม. 654 การจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน (3) 

พอ. 630 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพตามแนวทาง 
            ลีน-ซิกซ์ซิกม่า (3) 

วม. 655 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพตามแนวทาง 
           ลีน-ซิกซ์ซิกม่า (3) 
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พอ. 660 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (3) วม. 684 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (3) 

พอ. 661 ความเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (3) วม. 667 ความเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (3) 

 

3.2 เปลี่ยรหัสวิชา ชื่อวชิา และก าหนดเป็นวิชาเลือก จ านวน 1 วิชา คือ 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 

พอ. 623 การพัฒนาและการจัดการองค์การอุตสาหกรรม 
            สมัยใหม่ (3) 
DI 623   Modern Industrial Organization  
           Management and Development 

วม. 658 การจัดการองค์การอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (3) 
EMM 658 Modern Industrial Organization  
              Management  
 

 

3.3 เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวชิา ค าอธิบายรายวิชา และก าหนดเป็นวิชาเลือก จ านวน 1 วิชา 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 
พอ. 663 การออกแบบเพื่อการยศาสตร์และปัจจัยมนุษย์ (3) 
DI 663  Design for Ergonomics and Human Factors  
  ปัจจัยมนุษย์ในทางวิศวกรรมและการยศาสตร์   
ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของมนุษย์ ความ สามารถและ
ข้อจ ากัดของมนุษย์ที่ เกี่ ยวข้องกับการออกแบบการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการยศาสตร์และปัจจัยมนุษย์ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ระบบงาน 
และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย ความสบายและเพื่อ
ประสิทธิภาพในการใช้ งานของมนุษย์  การประเมิน
ความสามารถและความเสี่ยงในการใช้งาน หลักการทดสอบ
ความสามารถในการใช้ งานของสิ่ งที่ ออกแบบทั้ งตั ว
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 

วม. 688 ปัจจัยมนุษย์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ (3) 
EMM 688 Human Factors for Product Design 

ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของมนุษย์ ทาง
ก า ย ภ า พ  ท า ง ส รี ร วิ ท ย า  แ ล ะ ท า ง ค ว า ม คิ ด 
ความสามารถและข้อจ ากัดของมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
การยศาสตร์และปัจจัยมนุษย์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร เพื่อความปลอดภัย 
ความสบายและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานของ
มนุษย์ แนวคิดและหลักการทดสอบความสามารถใน
การใช้งานของสิ่งที่ออกแบบทั้งผลิตภัณฑ์และความ
เสี่ยงในการใช้งาน การออกแบบจากประสบการณ์ผู้ใช้
และกรณีศึกษา 
Basic knowledge of human characteristics in 
physical, physiological and cognitive. Human 
abilities and limitations in product design. 
Applications of human factors and ergonomics 
knowledge in product design, machine design 
and equipment for safety, comfort and 
performance. Basic and principles of product 
usability test. Product risk evaluation. Design 
by user experiences and case studies. 
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5.11.2 วิชาเลือก 
(1) ปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาเลือก ดังนี้ 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 
1. รายวิชาส าหรับวิชาเอกด้านการจัดการทางวิศวกรรม 
2. รายวิชาส าหรับวิชาเอกด้านการจัดการนวัตกรรม 

1. กลุ่มวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 
    ในงานวิศวกรรม 

    ผลิตภัณฑ์และการผลิต 2. กลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
 3. กลุ่มวิชาการจัดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 

   กระบวนการ 
 

(2) เปลี่ยนรหัสวิชา จ านวน 8 วิชา ดังนี้ 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 

พอ. 626 การบริหารเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพื่อการ
แข่งขัน (3) 

วม. 656 การบริหารเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพื่อการ
แข่งขัน (3) 

พอ. 637 การจ าลองระบบทางอุตสาหกรรม (3) วม. 629 การจ าลองระบบทางอตุสาหกรรม (3) 

พอ. 645 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมส าหรับวิศวกร (3) วม. 666 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมส าหรับวิศวกร (3) 

พอ. 657 เทคนิคการตัดสินใจในงานวิศวกรรม (3) วม. 634 เทคนิคการตัดสินใจส าหรับงานวิศวกรรม (3) 

พอ. 665 นวัตกรรมและการพัฒนาเพื่อความยัง่ยืน (3) วม. 685 นวัตกรรมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยนื (3) 

พอ. 666 การออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (3) วม. 687 การออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (3) 

พอ. 675 การจัดการระบบการผลิตสมัยใหม่ (3) วม. 664 การจัดการระบบการผลิตสมัยใหม่ (3) 

พอ. 685 ระบบการผลิตชัน้สูง (3) วม. 696 ระบบการผลิตชั้นสงู (3) 

 

(3) เปลี่ยนรหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชา จ านวน 2 วิชา คือ 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 
พอ. 647 การบริหารคงคลังในงานอุตสาหกรรม (3) 
DI 647 Industrial Inventory Management 

 ความส าคัญของการบริหารงานคงคลังในงาน
อุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ของการบริหารคงคลังต่อการ
ผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การควบคุมคงคลัง การก าหนด
ปริมาณการสั่งซื้อและผลิต การบริหารคงคลัง การวัดและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพคงคลัง การวางแผนและการจัด
ตารางการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุและ
ก าลังการผลิต 

วม. 635 การบริหารคงคลังในงานอุตสาหกรรม (3) 
EMM 635 Industrial Inventory Management 

การศึกษาและวิเคราะห์ตัวแบบสินค้าคงคลังใน
รูปแบบของต้นทุนที่ เกี่ยวข้อง การพยากรณ์ความ
ต้องการของสินค้า เวลาน า การสั่งย้อนหลัง จ านวนการ
สั่งสินค้าแบบคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงตามเวลาความ
ต้องการสินค้าแบบสโตแคสติก ระบบสินค้าหลายชนิด
และระดับ  
           Study and Analysis of inventory models 
in forms of related costs, demand forecasting of 
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inventory, lead time, backordering, static and 
dynamic order quantity, stochastic demand, 
multi-level systems. 

พอ. 695 กระบวนการผลติทันสมัย (3) 
DI 695   Modern Manufacturing Process 
  กระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะ / การบัดกรีแข็ง
อะลูมิเนียม / การพอกผิวแข็ง / การพอกผิวด้วยไททา
เนียมไนไตรด์ / การพอกผิวด้วยผง / การขึ้นรูปด้วยไฟฟ้า 
/ อีดีเอ็ม / การตัดด้วยน้ าความเร็ว / การขึ้นรูปด้วย
พลังงานแม่เหล็ก / การตัดขึ้นรูปละเอียด / การปั้ม
เหรียญขึ้นรูปเย็น / การขึ้นรูปด้วยไฮดรอลิกส์ / Metal 
Spinning /Electrochemical Machining /CIM / 
Advanced Composites / คลื่นเสียงความถี่สูง 

วม. 694 กระบวนการผลิตที่ทนัสมัย (3) 
EMM 694 Modern Manufacturing Processes 

เทคนิคของกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ได้แก่ 
เทคนิคการเชื่อมและการประสานวัสดุที่เชื่อมยาก และ
การเชื่อมวัสดุต่างชนิด เทคนิคการเชื่อมวัสดุและการ
ประสานด้วยแรงเสียดทานแบบกวน เทคนิคการผลิตด้วย
โลหะผงอัดขึ้นรูป และการควบคุมปัจจัยในการผลิต 
กรณีศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
และแนวทางการแก้ปัญหา 
           Technigues of modern manufacturing 
processes such as technics of welding and 
joining processes of difficult materials and 
welding of difference materials, technics of 
friction stir welding and joining processes and 
technic of powder metallurgy process and 
process control, case studies of failures in 
manufacturing processes and method of 
problem solving. 

 

 (4) เปลี่ยนรหัสวิชา และชื่อวิชา จ านวน 1 วิชา คือ 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 
พอ. 655 การบริหารโครงการพัฒนางานอุตสาหกรรม (3) 
DI 655 Management of Industrial Development  
          Projects 

วม. 659 การบริหารโครงการทางอุตสาหกรรม (3) 
EMM 659 Industrial Project Management 
 

 

 (5) เปลี่ยนรหัสวิชา และชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา จ านวน 4 วิชา คือ 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 
พอ. 656 การบริหารคุณภาพเพื่อการพัฒนางาน

อุตสาหกรรม (3) 
DI 656  Quality Management for Industrial 

Development  

วม. 657 การบริหารคุณภาพเพื่อการจัดการทาง
วิศวกรรม (3) 

EMM 657 Quality Management for Industrial 
Management 
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  นิยาม ความจ าเป็น แนวคิด และทฤษฎีทางการ
บริหารคุณภาพเพื่อการพัฒนางานอุตสาหกรรม การ
ปรับปรุงคุณภาพ การออกแบบทางคุณภาพ การประกัน
คุณภาพ การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหาร
คุณภาพในโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
คุณภาพ 

 นิยาม ความจ าเป็น แนวคิด และทฤษฎี
ทางการบริหารคุณภาพเพื่อการจัดการวิศวกรรม การ
ปรับปรุงคุณภาพ การออกแบบทางคุณภาพ การ
ประกันคุณภาพ การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การ
บริหารคุณภาพในโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์คุณภาพ 
           Definition, needs, concepts, and 
theories in managing quality, quality 
improvement, design for quality, total quality 
management, quality management in supply 
chain, quality and economics. 

พอ. 667 ระบบควบคุมเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม  
            สมัยใหม่ (3) 
DI  667  Control System for Modern Industrial 

Machine  
  พื้นฐานของระบบควบคุม เครื่องจักรกลใน
อุตสาหกรรม ส่วนประกอบ การท างานของอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น เซนเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า รวมทั้งระบบนิว
แมติก ระบบไฮดรอลิก การออกแบบวงจรควบคุม และตัว
ควบคุมในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

วม. 695 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม  
            สมัยใหม่ (3) 
EMM 695 Automation System for Modern  
              Industry  
  ส่วนประกอบ การท างานของอุปกรณ์ ใน
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ เช่น เซนเซอร์ ตัวท างาน ระบบ
นิวแมติก ระบบไฮดรอลิก และตัวควบคุมแบบโปรแกรม
ได้ รวมทั้งระบบการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ เช่น ระบบซีเอ็นซี และระบบแขนกล
อุตสาหกรรม 

Components and operations of 
alerices in automafic maching such as sensors 
and actuators, pneumatics, hydraulics, and 
programmable logic controller. Including the 
modern manufacturing automation such as 
CNC and industrial robots. 

พอ. 676 การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ (3) 
DI  676  Mold and Dies Design   
  เครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์โลหะและ
แม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์ชนิดต่างๆ การออกแบบแม่พิมพ์ 
การเลือกวัสดุที่ใช้ท า เครื่องมือ หลักการการออกแบบ
ชิ้นงาน การออกแบบเครื่องมือส าหรับงานขึ้นรูปโลหะ การ
น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิตและ

วม. 697 การจัดการครื่องมือและแม่พิมพ์ (3) 
EMM 697 Tools and Dies Management 

การจัดการครื่องมือและแม่พิมพ์ เครื่องมือกลที่
ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก 
แม่พิมพ์ชนิดต่างๆ การวางแผนจัดสรรเครื่องมือ การ
ออกแบบและวางแผนผลิตแม่พิมพ์ การเลือกวัสดุที่ใช้ท า
เครื่องมือ การออกแบบเครื่องมือ การวางแผนงบประมาณ 
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วิเคราะห์ (CAD/CAM/CAE) การออกแบบอุปกรณ์จับยึด
ทั้งกึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติเต็มระบบ 

การประเมินราคา การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ ผลิตและวิเคราะห์ (CAD/CAM/CAE) 
           Tools and Dies Management, Tools 
for mold and die design, various molds, tools 
planning, design and production planning, 
material selections, tools design, tooling 
budget, cost estimation, CAD/CAM/CAE. 

พอ. 687 การเลือกใช้โลหะส าหรับงานทางวิศวกรรม (3) 
DI  687 Metal Selection for Engineering Application 
  ศึกษาคุณสมบัติทางกลและพฤติกรรมของโลหะ
และโลหะผสมชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เหล็กกล้าเหล็กหล่อ 
อะลูมิเนียม ทองแดง นิกเกิล แมกนีเซียม และไททาเนียม 
ที่ใช้งานในอุตสาหกรรม รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ การ
ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อกระบวนการผลิต ได้แก่ งาน
หล่อ งานเชื่อม งานตีขึ้นรูป กรรมวิธีทางความร้อน และ 
วิศวกรรมพื้นผิว ศึกษากรณีตัวอย่างความเสียหายและกล
ยุทธ์การป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 

วม. 689 การออกแบบและเลือกใช้โลหะทางด้าน
วิศวกรรม (3) 

EMM 689 Engineering Design and Materials  
Selection 

ศึกษากลไกความแข็งแรง และคุณสมบัติทาง
กลของโลหะ และโลหะผสมชนิดต่าง  ๆ ที่ ใช้งาน
ทางด้านวิศวกรรม และศึกษาพฤติกรรมความเสียหายที่
เกิดขึ้นในลักษณะ การกัดกร่อน การแตกหัก ความล้า
และการคืบ การค านวณเพื่อออกแบบทางวิศวกรรม 
หลักการวิเคราะห์ความเสียหาย และตัวอย่างการเกิด
ความเสียหายของชิ้นงานโลหะ 
           Study the strengthening mechanisms 
and mechanical properties of metals and 
metal alloys which are used in engineering 
applications and study the degradation in the 
froms of corrosion, fracture, fatigue and 
creep, calculations for engineering designs, 
principle of failure analysis and examples of 
metal specimen failures. 

 

5.11.3 วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
(1) เปลี่ยนรหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชา จ านวน 2 วิชา คือ 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 

พอ. 800 วิทยานิพนธ์  (18) 
DI 800  Thesis 
 การสร้างโครงการวิจัย และการด าเนินการวิจัยอัน
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิชาการพัฒนางาน

วม. 804 วิทยานิพนธ์  (18) 
EMM 804  Thesis 

 การวิจัยในระดับปริญญาโท และการเรียบเรียง
การด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ใน
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อุตสาหกรรม เขียนและน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียน
รายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ และจริยธรรมในการท าวิจัย และ
ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม การเขียนและ
น าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ 
จริยธรรมในการท าวิจัย 

 Research at master’s level. Compilation of 
research for creating new body of knowledge in 
engineering management. Writing and presenting 
thesis. Preparation of research report for 
publication.  Research ethics. 

พอ. 701 การค้นคว้าอิสระ 1  (3) 
DI 701 Independent Study 1 
 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในประเด็นทางการ
พัฒนางานอุตสาหกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และจะต้อง
น าเสนอข้อเสนองานวิจัย ความเป็นไปได้ของงานวิจัยโดย
น าทฤษฎีต่างๆ ประกอบกับประสบการณ์ของตนเองมา
ประยุกต์กับงานวิจัยที่ตนได้เลือกที่จะศึกษาค้นคว้า ภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ขั้นตอนการน าเสนอ
งานวิจัยจะต้องถูกต้องตามหลักการ 

วม. 701 การค้นคว้าอิสระ 1  (3) 
EMM 701 Independent Study 1 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อที่น่าสนใจใน
ระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงานและน าเสนอ
ข้อเสนองานวิจัย โดยน าทฤษฎีต่างๆ ประกอบกับ
ประสบการณ์ของตนเองมาประยุกต์กับงานวิจัยที่เลือกไว้ 
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ขั้นตอนการ
น าเสนองานวิจัยจะต้องถูกต้องตามหลักการ 

Independent study in an interesting topic 
at the Mastes’s level, compiled into a report and 
presented as a research proposal. Inclusion of 
academic theory and work experience into the 
chosen research topic under the supervision of 
suitable advisor.  Research presentation must 
meet academic standard. 

 

(2) เปลี่ยนรหัสวิชา จ านวน 1 วิชา คือ 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 

พอ. 702 การค้นคว้าอิสระ 2  (3) 
DI 702 Independent Study 2 

วม. 702 การค้นคว้าอิสระ 2  (3) 
EMM 702 Independent Study 2 

 

(3) เปิดวิชาเลือกใหม่ จ านวน 16 วิชา ดังนี้ 
วม. 624 สถิติอุตสาหกรรม 

         EMM 624 Industrial Statistics 
เทคนิคทางสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในปัญหาอุตสาหกรรม เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ  การ

รวบรวมและการน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางอุตสาหกรรม การวิเคราะห์การแจกแจงของ
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ข้อมูล การทดสอบสมมติฐานกรณีตัวอย่างเดียวและสองตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานเป็นคู่ การทดสอบ
สมมติฐานโดยปรับระดับปัจจัยเดียวและปัจจัยอื่นคงที่  

Statistical techniques for making decisions on industrial problems. 
Data collection and presentation. Basic industrial data analysis. Data distribution 
Determination. Hypothesis testing for single and two samples. Pair hypothesis testing. 
Hypothesis testing with one factor at a time. 

วม. 625 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 
EMM 625 Design and Analysis of Experiments 

 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ การวางแผน และการ
ด าเนินการทดลองอย่างเป็นระบบ การศึกษาหลักการออกแบบชนิดต่าง ๆ ส าหรับการทดลอง การออกแบบ
และวิเคราะห์ปัจจัยเดียวอย่างสุ่มสมบูรณ์ การวิเคราะห์ปัจจัยเดียวแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงเส้น การออกแบบแฟคทอเรียลทั่วไป การออกแบบแฟคทอเรียลชนิดสองระดับ การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบวิเคราะห์และตีความผลของข้อมูลเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ  

 Product and process improvement.  Systematic experimental plan 
and operation. A study of experimental design plans. Completely randomized design and 
analysis of single factor. Nonparametric test. Linear regression analysis. General factorial 
design. Two-level factorial design. Software for designing, optimization and interpreting data 
for product and process improvement. 

วม. 626 การควบคุมคุณภาพทางสถิติ 
EMM 626 Statistical Quality Control 

การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ เครื่องมือพ้ืนฐานทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ 
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนภูมิควบคุม การสร้างและการตีความหมายแผนภูมิ
ควบคุม แผนภูมิควบคุม อย่างประหยัด วิธีการทางสถิติของทากูชิในการควบคุมคุณภาพ และการประยุกต์ใช้
งานทางด้านการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การควบคุมคุณภาพทางสถิติ 

Statistical process control. Fundamental statistical tools for 
controlling quality. Probability distribution. Control chart. Built and interpret control charts. 
Economic control charts. Taguchi statistical technique for quality control. Application of 
optimization for quality inspection and improvement. Software for statistical quality 
control. 
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วม. 627 ความน่าเชื่อถือเชิงวิศวกรรม 
EMM 627 Engineering Reliability 

ความเสื่อม และความล้มเหลวของระบบเชิงวิศวกรรม คุณลักษณะของความ
ล้มเหลวในระดับของชิ้นส่วนหรือระบบ แนวคิดทางด้านความน่าเชื่อถือ การก าหนดตัวแบบของระบบที่มี
ความน่าเชื่อถือ เทคนิคส าหรับการวิเคราะห์ระบบท่ีมีความน่าเชื่อถือตามกระจายของข้อมูล 

Degradation and failure in the engineering systems, characteristics of 
failure at part and system level, concept of reliability, modeling of reliable system, 
techniques for analysis of reliable systems on distributions. 

วม. 628 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับอุตสาหกรรม 
EMM 628 Industrial  Quantitative Analysis 

การจัดการการปฏิบัติงานและการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการ การวางแผนก าลังการผลิต กลยุทธ์ในการก าหนดต าแหน่ง กลยุทธ์ในการออกแบบผัง
การด าเนินงาน ระบบการวัดและประเมินผลงาน การวางแผนการผลิตรวม การก าหนดความต้องการ
ทรัพยากรการผลิต การก าหนดความต้องการทรัพยากรการผลิต  

Introduction to Production and Operational Management. Demand 
Forecasting. Goods and Service Design, Capacity Planning, Location Strategy, Layout 
Strategy, Work Measurement, Aggregate Planning, Inventory Management and Material 
Requirements Planning. 

วม. 668 วิศวกรรมการบ ารุงรักษาและการจัดการ 

EMM 668 Maintenance Engineering and Management 
ทฤษฎีและแนวคิดของการบ ารุงรักษา  การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ความเชื่อถือได้ 

ความพร้อมใช้งาน และความสามารถในการบ ารุงรักษา การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความสามารถใน
การบ ารุงรักษาด้วยวิธีการทางสถิติ เครื่องมือส าหรับการประเมินความน่าเชื่อถือและความสามารถในการ
บ ารุงรักษา การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ความผิดพลาดของมนุษย์ในงานบ ารุงรักษา การวางแผน
และการควบคุมกิจกรรมการบ ารุงรักษา การจัดการเกี่ยวกับวัสดุและชิ้นส่วนส ารอง การวัดและการ
ประเมินผลประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา  

Theory and concept of maintenance. Total Preventive Maintenance 
(TPM). Reliability, availability and maintainability in maintenance.  Statistical analysis of 
reliability and maintainability. Maintainability and reliability evaluation tools. Machine and 
equipment inspection. Human error in maintenance. Planning and control for effective 
maintenance. Materials and spare part management. Maintenance costing. Maintenance 
Measurement and evaluation of maintenance performance. 
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วม. 669 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม 
EMM 669 Industrial Safety Management 

อุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ทฤษฎีและการ
วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ อันตรายจากเครื่องจักรกลและการป้องกัน อันตรายจากไฟฟ้า อันตรายจาก
สารเคมีและมลพิษทางอุตสาหกรรม อันตรายจากอัคคีภัย การควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้อม เสียง แสง 
ความร้อน และการสั่นสะเทือน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม การออกแบบเพื่อความปลอดภัย เช่น 
การวางผังโรงงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร การขนย้าย ใช้งาน และจัดเก็บสารเคมี การ
ป้องกันอุบัติเหตุจากพฤติกรรมมและความผิดพลาดของมนุษย์ การวางแผนเพ่ือการบ ารุงรักษา การวางแผน
ฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ 

Accidents and hazards in industrial processes, Theories of accident 
causation. Mechanical hazards and prevention, Electrical hazards. Chemical hazards and 
industrial pollution. Fire hazards. Environmental hazard controls, noise, light, vibration, and 
temperature. Risk assessment and control. Design for safety such as plant layout, machine 
guarding, chemical handling, using and storage. Safety law and industrial safety standards. 
Industrial hygiene. Preventing accidents from human behavior and human error. Planning 
for effective maintenance. Accident emergency planning. 

วม. 674 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในงานวิศวกรรม 
EMM 674 Management Information System in Engineering  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในงานวิศวกรรม ชนิด
ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในงานวิศวกรรม การพัฒนา วางแผน ออกแบบ 
ทดสอบ น าไปใช้และบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศในงานวิศวกรรม 

 Introduction to management information systems in Engineering. 
Type of management information systems. Structure of management information systems. 
Related information technology. Management information systems for decision making in 
Engineering. Developing, planning, designing, testing, implementing, and maintaining the 
information systems in Engineering. 

วม. 675 การจัดการความรู้ในงานวิศวกรรม 
EMM 675 Knowledge Management in Engineering  

การจัดการข้อมูลทางวิศวกรรมขององค์กรเพ่ือการเรียนรู้ นิยามและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้าง การจัดเก็บ การค้นหา และน าไปใช้ 
โครงสร้างพ้ืนฐานและรูปแบบของการจัดการความรู้ในงานวิศวกรรมในองค์กร เครื่องมือสนับสนุนในการ
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จัดการความรู้ การประเมินความส าเร็จของการจัดการความรู้และกรณีศึกษา ผลกระทบและปัญหาด้านความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Engineering information management for learning organization. 
Definitions and related standards. Significant factors in developing learning systems. 
Knowledge collection, searching, and applying. Basic fundamentals and fomats of 
knowledge management in Engineering in organization Supporting tools and applying 
information technology for knowledge management. Knowledge transfer and exchange. 
Success evaluation of knowledge management and case study. Infuences and problems in 
information security. 

วม. 686 การยศาสตร์ส าหรับการออกแบบกระบวนการผลิต 
EMM 686 Ergonomics Design for Manufacturing Process 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในระบบการผลิต 
ความสามารถและข้อจ ากัดของมนุษย์ในการออกแบบกระบวนการผลิต การออกแบบพ้ืนที่ปฏิบัติงานใน
ระบบการผลิตและควบคุม การออกแบบเพ่ืองานสายการประกอบ การออกแบบงานยกเคลื่อนย้ายสิ่งของ
ด้วยแรงกาย การออกแบบเชิงความคิดการประมวลผลและการควบคุมของมนุษย์ การออกแบบแสงสว่างกับ
งานที่ต้องใช้สายตา การออกแบบสภาพแวดล้อมในการท างาน เสียง สภาพอากาศ การสั้นสะเทือน 
สรีรวิทยาของงานกะ แรงจูงใจและผลกระทบจากจิตสังคมต่อกระบวนการผลิต 

Human in manufacturing system. Man-Machine-Environment 
interaction. Human capabilities and limitations for manufacturing process design. Working 
space design in manufacturing process and controls.  Design for repetitive work in assembly 
line.  Lifting and manual material handling design. Lighting design for visual task. 
Information processing and cognitive designs for human control system. Ergonomics design 
for working environment, climate, noise, and vibration. Human physiology for shift work.  
Motivation, and psychosocial effects in manufacturing process. 

วม. 724 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจในงานวิศวกรรม 1 
EMM 724 Special Topics in Quantitative Analysis and Decision-Making 1 

ทฤษฎีขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจในงานวิศวกรรม 1 
Advanced theory in Quantitative Analysis and Decision making 1 

วม. 725 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจในงานวิศวกรรม 2 
EMM 725 Special Topics in Quantitative Analysis and Decision-Making 2 

ทฤษฎีขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจในงานวิศวกรรม 2 
Advanced theory in Quantitative Analysis and Decision making 2 
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วม. 754 หวัข้อพิเศษทางการจัดการทางวิศวกรรม 1 
EMM 754 Special Topics in Management 1 

ทฤษฎีขั้นสูงทางการจัดการทางวิศวกรรม 1 
Advanced theory in management 1 

วม. 755 หวัข้อพิเศษทางการจัดการทางวิศวกรรม 2 
EMM 755 Special Topics in Management 2 

ทฤษฎีขั้นสูงทางการจัดการทางวิศวกรรม 2 
Advanced theory in management 2 

วม. 784 หัวข้อพิเศษทางการจัดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 1 
EMM 784 Special topics in materials and production systems 1 

ทฤษฎีขั้นสูงทางด้านการจัดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 1 
Advanced theory in materials, design, and production systems 1 

วม. 785 หัวข้อพิเศษทางการจัดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 2  
EMM 785 Special topics in materials and production systems 2 

ทฤษฎีขั้นสูงทางด้านการจัดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2 
Advanced theory in materials, design, and production systems 2 
 

(3)  ปิดวิชาเลือก จ านวน 14 วิชา ดังน้ี 
วิชาเอกด้านการจัดการทางวิศวกรรม 
พอ. 625 กลยุทธ์การผลิตเพื่อความสามารถในการแข่งขัน 
พอ. 627 การจัดการความรู้และระบบสารสนเทศ 
พอ. 635 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการพัฒนางานอุตสาหกรรม 
พอ. 636 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางอุตสาหกรรม 
พอ. 638 การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบการทดลอง 1 
พอ. 646 การจัดการระบบซ่อมบ ารุงและความน่าเชื่อถือทางอุตสาหกรรม 
พอ. 725 หัวข้อพิเศษทางการพัฒนาการจัดการงานอุตสาหกรรม 1 
พอ. 726 หัวข้อพิเศษทางการพัฒนาการจัดการงานอุตสาหกรรม 2 
วิชาเอกด้านการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการผลิต 
พอ. 677 เครื่องมือกลชั้นสูง 
พอ. 686 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 
พอ. 688 การจัดตารางงานในงานผลิต 
พอ. 696 วิทยาการหุ่นยนต์ในระบบการผลิต 
พอ. 765 หัวข้อพิเศษทางการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการผลิต 1 
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พอ. 766 หัวข้อพิเศษทางการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการผลิต 2 
5.12 ปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จากเดิม 15 ข้อ เปล่ียนเป็น 12 ข้อ ตามเกณฑ์ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
5.13 ยกเลิกการสอบประมวลความรู้ในแผน ก แบบ ก 2 และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการท าวิทยานิพนธ์ 

จาก จะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 เป็น จะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้เมื่อศึกษาวิชา
บังคับ 6 หน่วยกิต วิชาเลือก 12 หน่วยกิต ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00  และ จาก ท าวิทยานิพนธ์เป็น
ภาษาไทย เป็น ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 

5.14 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสอบประมวลความรู้  จาก เมื่อจดทะเบียนศึกษาวิชาบังคับครบท้ัง 4 วิชา 
ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 และเมื่อจดทะเบียนศึกษาวิชาบังคับครบท้ัง 7 วิชา ส าหรับ แผน ข โดยมีค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 เป็น นักศึกษาแผน ข มีสิทธิสอบประมวลความรู้ เมื่อจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา 

5.15 เพิ่มเงื่อนไขการสอบวิทยานิพนธ์ และการสอบการค้นคว้าอิสระ ในระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ 
5.16 ปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในประเด็นการท า / ส่งวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ เข้าระบบ

บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 รวมถึงปรับเงื่อนไขการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตสึกษา พ.ศ. 2558 

 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้  
 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธกิาร โครงสร้างเดิม 
(พ.ศ. 2555) 

โครงสร้างใหม ่
(พ.ศ. 2560) 

แผน ก แบบ ก 2    
1. วิชาบังคบัร่วม  3 - 
2. วิชาบังคบัเอก ศึกษารายวิชา 18 - 
3. วิชาบังคบั ไม่น้อยกว่า 12 - 6 
4. วิชาเลือก  - 12 

5. วิทยานิพนธ ์ 12 18 18 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 39 36 
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หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธกิาร โครงสร้างเดิม 
(พ.ศ. 2555) 

โครงสร้างใหม ่
(พ.ศ. 2560) 

แผน ข    
1. วิชาบังคบัร่วม  3 - 
2. วิชาบังคบัเอก ศึกษารายวิชา 18 - 
3. วิชาบังคบั ไม่น้อยกว่า 12 - 6 
4. วิชาเลือก  12 24 
5. การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 และไม่เกิน 6 6 6 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 39 36 
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ภาคผนวก 4 เปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 
1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย   :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
                           สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม  
ภาษาอังกฤษ :  Master of Engineering Program in  
                           Industrial Development 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
                           สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Engineering Program  
                           in Engineering Management 

2. ชื่อปริญญาบัตร 
ภาษาไทย      วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
                    (การพัฒนางานอุตสาหกรรม) 

     ช่ือย่อ        วศ.ม. (การพัฒนางานอุตสาหกรรม) 
     ภาษาอังกฤษ   Master of Engineering (Industrial  

                    Development) 
     ช่ือย่อ        M.Eng. (Industrial Development) 

2. ชื่อปริญญาบัตร 
ภาษาไทย      :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
                     (การจัดการทางวิศวกรรม) 
ช่ือย่อ           :  วศ.ม. (การจัดการทางวิศวกรรม) 
ภาษาอังกฤษ  :  Master of Engineering (Engineering 
                     Management) 
ช่ือย่อ          :  M.Eng. (Engineering Management) 

3. วิชาเอก 
3.1 วิชาเอกด้านการจัดการทางวศิวกรรม 
3.2 วิชาเอกด้านการจัดการนวตักรรมผลิตภณัฑ์และการผลติ 

3. วิชาเอก 
- 

4. ภาษาท่ีใข้ 
ภาษาไทย 

4. ภาษาท่ีใช้ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

5. การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้

ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี

5. การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาชาวไทย และนักศกึษาต่างชาติ 

6. ปรัชญาของหลักสูตร 6. ปรัชญาของหลักสูตร 
    หลักสูตรการพัฒนางานอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่มุ่ง
ผลิตมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความรู้ด้านการ
จัดการทางวิศวกรรมและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อบูรณาการ
ความรู้ในการแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม และน าไปสู่การ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป 
 

    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทางวิศวกรรม เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตวิศวกร 
นักพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความสามารถในการบริหาร การ
ปฏิบัติงานและควบคุมการผลิต มีความสามารถสื่อสาร 
ประสานงาน ท างานเป็นทีม เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนสามารถออกแบบกระบวนการผลิ ตและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรมไทยและอาเซียน 

7. วัตถุประสงค์  
เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมีลักษณะ ดังนี ้

     (1) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของวิศวกรและบุคลากร

7. วัตถุประสงค์ 
    เพื่อให้มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมีลกัษณะ 
ดังนี ้
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ผู้ที่ท างานด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมจนสามารถน าเอา
ความรู้ ที่ ได้ศึกษาไปประยุกต์ ใ ช้ ในงานของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     (2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอน
และผู้ เรียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทาง
บริหาร การจัดการ การปฏิบัติงาน และควบคุมการผลิตใน
อุตสาหกรรม 

(2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทาง
วิศวกรรมศาสตร์ สามารถพัฒนากระบวน การผลิต และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ 

(3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ทางวิชาการ
และประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนและผู้ เรี ยนไปแก้ ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นใน
ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 

8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. เ ป็ น ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ช้ั น ป ริ ญ ญ า ต รี ท า ง
วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบัน
ที่สภามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับรองวิทยฐานะ 

2. ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  (จากระดับ 
4.00) หรือกรณีของผู้สมัครมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 
ต้องมีประสบการณ์การท างาน อย่างน้อย 1 ป ี

8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ข้อ 7 และมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีทางวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือ 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในและ
ต่างประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

(2) ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.5 (จากระดับ 
4.00) หรือกรณีที่ผู้สมัครมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.5 
ต้องมีประสบการณ์การท างาน อย่างน้อย 1 ป ี

9. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือการ

สอบสัมภาษณ์ 
2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ 

TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 

9. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือการ

สอบสัมภาษณ์ 
(2) ส าหรับผู้ที่มีผลการเรยีนดีเด่น โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 3.00 ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ ยกเว้นการสอบข้อเขียน 

(3) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 
หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวัน
สมัคร) 

(4) กรณีที่ไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษในข้อ (3) ให้ส่ง
หลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ต้องยื่นผลการ
ทดสอบภาษาอังฤกษก่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือก 

10. การท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
     การท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)  

10. การท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 การท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)  
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(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษา
รายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมี
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  

(2) นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย 
(3) หลังจากจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้อง

เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม เพื่อให้คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
กรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้ค าแนะน า
นักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 

(4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดั บบัณฑิ ต ศึ กษาของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 
การท าการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 
(1) นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับ 21 

หน่วยกิต วิชาเลือก 12 หน่วยกิต และต้องท าการค้นคว้าอิสระ 6 
หน่วยกิต  

(2) นักศึกษาจะจดทะเบียนวิชา พอ. 701 การค้นคว้าอิสระ 
1 และ พอ. 702 การค้นคว้าอิสระ 2 ได้เมื่อศึกษาลักษณะวิชา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 3.00 

(3) นักศึกษาต้องท าการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทย 
(4) การขอสอบท าการค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษายื่นค าร้อง

เสนอหัวข้อการค้นคว้ าอิสระ ต่อผู้ อ านวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
จากนั้นโครงการบัณฑิตศึกษาจัดท าค าสั่งเพื่อให้คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบ
ค้นคว้าอิสระ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้ค าแนะน านักศึกษา 
รวมทั้งสอบเค้าโครง และสอบการค้นคว้าอิสระ 

ในการสอบการค้นคว้าอิสระ คณบดีจะแต่งตั้งกรรมการสอบ
มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งในจ านวนนี้จะต้องมีอาจารย์ที่

(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษา
รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต วิชาเลือก 12 หน่วยกิต โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า 

(2) นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย หรือภาษา 
อังกฤษ 

(3) หลังจากจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้อง
เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตอ่คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทางวิศวกรรม เพื่อให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่
น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้ค าแนะน านักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 

 (4) อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

การท าการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 
(1) นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับ 6 

หน่วยกิต วิชาเลือก 24 หน่วยกิต และต้องท าการค้นคว้าอิสระ 
6 หน่วยกิต โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

(2) นักศึกษาจะจดทะเบียนวิชา วม. 701 การค้นคว้าอิสระ 1 
และ วม. 702 การค้นคว้าอิสระ 2 ได้เมื่อศึกษาลกัษณะวิชามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

(3) นักศึกษาต้องท าการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ 

(4) การขอสอบการค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษายื่นค าร้องเสนอ
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ ต่อผู้อ านวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน จากนั้น
โครงการบัณฑิตศึกษาจะจัดท าค าสั่ งเพื่อให้คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบ
ค้นคว้าอิสระ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้ค าแนะน า
นักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครง และสอบการค้นคว้าอิสระ 

 ในการสอบการค้นคว้าอิสระ คณบดีจะแต่งตั้งกรรมการ
สอบมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งในจ านวนนี้จะต้องมีอาจารย์
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ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเป็นกรรมการสอบอย่างน้อย 1 คน และ
การสอบการค้นคว้าอิสระจะได้ผลระดับ S (ผ่าน) 

(5) อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเป็นกรรมการสอบอย่างน้อย 1 คน 
และการสอบการค้นคว้าอิสระจะได้ผลระดับ S (ผ่าน) 

(5) อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

11. กระบวนการประเมินผล 
การสอบวิทยานิพนธ์ 
(1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศ  
ผ่านแล้ว 

(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์จะได้ผล
ระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ์

(4) การพิมพ์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ใช้รูปแบบตาม
หนังสือ คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสอบการค้นคว้าอิสระ 
(1) อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บบัณฑิ ตศึ กษาของส านั กงาน

11. กระบวนการประเมินผล 
การสอบวิทยานิพนธ์  
(1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่าง
น้อย 3 คน โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบ
ภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว 

(3) การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบปากเปล่า และเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังได้โดยเป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และการสอบ
วิทยานิพนธ์จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

(4) จัดท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ห้องสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด และน าส่งวิทยานิพนธ์เข้า
ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 

(5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings)  

การสอบการค้นคว้าอิสระ  
(1) อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระประกอบด้วยอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 3 
คน โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2) การสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามระเบียบและ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบการศึกษา
ค้นคว้าอิสระจะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 

 (3) การพิมพ์การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้ใช้รูปแบบตาม
หนังสือ คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

(2) นั กศึ กษาจะสอบการค้นคว้ าอิ สระได้ เมื่ อสอบ
ภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว 

(3) การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบปากเปล่า และ
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังได้โดยเป็นไปตามระเบียบ
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระจะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์
จากคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 

(4) จัดท าการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามรูปแบบที่ห้องสมุด
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด และน าส่งการค้นคว้า
อิสระเข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ให้มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และกาค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 

 (5) รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงาน
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่สืบค้นได้ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) 

12. การสอบประมวลวิชา 
(1)  การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียนและ/หรือ

ปากเปล่าในสายวิชานั้น 
(2) นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู้ได้  เมื่อจด

ทะเบียนศึกษาวิชาบังคับครบทั้ง    4 วิชา ส าหรับแผน ก แบบ ก 
2 และเมื่อจดทะเบียนศึกษาวิชาบังคับครบทั้ง 7 วิชา ส าหรับ 
แผน ข โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  

(3) คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเปิดสอบประมวลความรู้ ไม่เกิน
ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

(4) นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P ภายใน 3 
ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษาและผลการ
สอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ในระเบียน 

12. การสอบประมวลวิชา 
(1)  นั กศึ กษาแผน ข มี สิ ทธิ สอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) เมื่อจดทะเบียนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา  

(2) การสอบประมวลวิชาประกอบด้วยการสอบข้อเขียน 
โดยคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ที่แต่งตั้งโดยคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  

(3) นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P ภายใน 
3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา ทั้งนี้
เง่ือนไขอื่น ๆ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

13. เกณฑ์การการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 13. เกณฑ์การการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 
(1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 

และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
(2) ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 

4 ระดับคะแนน) 
 

แผน ก แบบ ก 2 
(1) ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร ได้ระดับ

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

(2) ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า) 



มคอ.2 

106 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 

(3)  ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือ
ปากเปล่าในสายวิชานั้น 

(4) ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ง และน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ที่พิมพ์เย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับบันทึก
วิทยานิพนธ์    ฉบับเต็ม (Full text) ลงในสื่อบันทึก
ประเภทแผ่น CD ให้มหาวิทยาลัย 

(5) ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรก าหนด 

(6) ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการวัดผลวิชาสัมมนาทางการ
พัฒนางานอุตสาหกรรมบูรณาการ 
   (7)  ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

(3) ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการ
สอบปากเปล่ าขั้ นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้  และจัดท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่
ห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด และน าส่ง
วิ ทยานิ พนธ์ เข้ าระบบบริ หารจั ดการวิ ทยานิ พนธ์ ให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และกาค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 

(4) ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลักสูตรก าหนด 

(5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)  

แผน ข 
(1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 

และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
(2) ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 

4 ระดับคะแนน) 
(3) ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ ด้วย

ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสายวิชานั้น 
(4) ได้ระดับ S ในการสอบการค้นคว้าอิสระ โดยการสอบ

ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
แต่งตัง้ และน าส่งการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ที่พิมพ์เย็บเล่ม
เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับบันทึกการค้นคว้าอิสระฉบับเต็ม (full 
text) ลงในสื่อบันทึกประเภทแผ่น CD ให้มหาวิทยาลัย 

(5) ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรก าหนด 

(6) ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการวัดผลวิชาสัมมนาทางการ
พัฒนางานอุตสาหกรรมบูรณาการ 

โดยทั้งนี้นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษาจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขอื่น ๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย 

แผน ข 
 (1) ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร ได้ระดับ

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

(2) ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า) 

(3) ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ด้วย
ข้อเขียนในสาขาวิชานั้น ภายใน 3 ครั้ง หลักเกณฑ์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์หลักสูตรนั้น 

(4) ได้ระดับ S ในการสอบการค้นคว้าอิสระ โดยการ   
สอบปากเปล่ าขั้ นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้ และจัดท าการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามรูปแบบที่
ห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด และน าส่งการ
ค้นคว้ าอิ สระเข้ าระบบบริหารจั ดการวิทยานิพนธ์ ให้
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  ตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ย 
ธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระ พ.ศ. 2559 
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ธรรมศาสตร์ 
ก าหนด อีกทั้ งต้องช าระหนี้ สิ นต่ า ง  ๆ  ทั้ งหมดที่มี ต่ อ
มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(5) ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลักสูตรก าหนด 

(6) รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงาน
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่สืบค้นได้ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) 

โดยทั้งนี้นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษาจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขอื่น ๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ก าหนด อีกท้ังต้องช าระหนี้สินต่าง ๆ ทั้งหมดที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

14 โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 
วิชาบังคับร่วม                                    3  หน่วกิต 
วิชาบังคับเอก                                   18  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                                     18  หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                  39  หน่วยกิต 

14. โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 
วิชาบังคับ                                         6  หน่วยกิต 
วิชาเลือก                                        12  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                                     18  หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 36  หน่วยกิต 

แผน ข 
วิชาบังคับร่วม                                    3  หน่วกิต 
วิชาบังคับเอก                                   18  หน่วยกิต 
วิชาเลือก                                         12  หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ                                 6  หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                  39  หน่วยกิต 

แผน ข 
วิชาบังคับ                                          6  หน่วยกิต 
วิชาเลือก                                         24  หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ                                  6  หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                  36  หน่วยกิต 

15. รายวิชา 15. รายวิชา 
    วิชาบังคับร่วม 

นักศึกษาทั้งแผน ก แผน ก 2 และแผน ข จะต้องศึกษา       
วิชาบังคับร่วม 1 วิชา จ านวน 3 หน่วยกิต คือ 

พอ. 700 สมัมนาทางการพัฒนางานอุตสาหกรรมบรูณาการ (3) 

     - 

    วิชาบังคับเอก  
นักศึกษาทั้งแผน ก แผน ก 2 และแผน ข จะต้องศึกษา

วิชาบังคับเอก 6 วิชา จ านวน 18 หน่วยกิต ตามวิชาเอกที่
เรียน ดังนี ้
    วิชาเอกห้านการจัดการทางวิศวกรรม 
    พอ. 620 การบริหารการผลิตสมัยใหม่ (3) 

    วิชาบังคับ  
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะต้องศึกษา

วิชาบังคับ 2 วิชา จ านวน 6 หน่วยกิต คือ 
    วม. 600 สัมมนาทางการจัดการทางวิศวกรรม (3) 
    วม. 601 ระเบียบวิธีการวิจัย (3) 

พอ. 621 การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรบัวิศวกร (3)2  
พอ. 622 การจัดการและการวิเคราะหข์้อมูลทางอุตสาหกรรม(3)  
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พอ. 623 การพัฒนาและการจัดการองค์การอุตสาหกรรม 
            สมัยใหม่ (3)2 

พอ. 624 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (3)2 

พอ. 630 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพตามแนวทางลีน -  

 

                ซิกซ์ซิกม่า (3)2  
    วิชาเอกด้านการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการผลิต  

พอ. 660 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (3)3  
พอ. 661 ความเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (3)2  
พอ. 662 การเลือกใช้วัสดุและการออกแบบ (3)  
พอ. 663 การออกแบบเพื่อการยศาสตร์และปัจจัยมนุษย์ (3)3  
พอ. 664 การออกแบบกระบวนการผลิต (3)3  

     พอ. 670 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์/  
            กระบวนการผลิต (3)  
วิชาเลือก 
นักศึกษาแผน ข จะต้องเลือกศึกษาวิชาเลือก จ านวน  4 

วิชา รวม 12 หน่วยกิต  จากรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเอกที่ได้
เลือกไว้แล้ว อย่างน้อย 6 หน่วยกิต 

   วิชาเลือก  
นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ต้องเลือกศึกษา 4 วิชา 

จ านวน 12 หน่วยกิต และแผน ข ต้องเลือกศึกษา 8 วิชา 
จ านวน 24 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชา
จากกลุ่มใด ๆ ก็ได้ ดังนี้ 

    1. วิชาเอกด้านการจัดการทางวิศวกรรม 
 

1. กลุ่มการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจใน 
    งานวิศวกรรม 

พอ. 656 การบริหารคุณภาพเพื่อการพัฒนางานอุตสาหกรรม    วม. 624 สถิติอุตสาหกรรม (3) 
            (3)2     
พอ. 655 การบริหารโครงการพัฒนางานอุตสาหกรรม (3)2    วม. 625 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง (3) 
พอ. 626 การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน 
            (3)2 

 

พอ. 647 การบริหารคงคลังในงานอุตสาหกรรม (3)1    วม. 626 การควบคุมคุณภาพทางสถิติ (3) 
พอ. 645 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมส าหรับวิศวกร (3)2    วม. 627 ความน่าเชื่อถือเชิงวิศวกรรม (3) 
 พอ. 627 การจัดการความรู้และระบบสารสนเทศ (3)    วม. 628 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับอุตสาหกรรม (3) 
พอ. 625 กลยุทธ์การผลิตเพื่อความสามารถในการแข่งขัน (3)2    วม. 629 การจ าลองระบบทางอุตสาหกรรม (3) 
พอ. 637 การจ าลองระบบทางอุตสาหกรรม (3)1    วม. 634 เทคนิคการตัดสินใจส าหรับงานวิศวกรรม (3) 
พอ. 638 การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ด้วยการ    วม. 635 การบริหารคงคลังในงานอุตสาหกรรม (3) 
             ออกแบบการทดลอง 1 (3)  
พอ. 646 การจัดการระบบซ่อมบ ารุงและความน่าเช่ือถือทาง 
            อุตสาหกรรม (3) 

   วม. 724 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ 
               ตัดสินใจในงานวิศวกรรม 1 (3) 

พอ. 635 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการพัฒนางาน 
             อุตสาหกรรม (3) 

   วม. 725 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ 
               ตัดสินใจในงานวิศวกรรม 2 (3) 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 

พอ. 636 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทาง 2. กลุ่มการจัดการทางวิศวกรรม 
                อุตสาหกรรม (3)    วม. 654 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (3) 

พอ. 657 เทคนิคการตัดสินใจในงานวิศวกรรม (3)1    วม. 655 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพตามแนวทาง 
               ลีน-ซิกซ์ซิกมา (3) 

พอ. 725 หัวข้อพิเศษทางการพัฒนาการจัดการงาน 
                อุตสาหกรรม 1 (3) 

   วม. 656 การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ 
              แข่งขัน (3) 

พอ. 726 หัวข้อพิเศษทางการพัฒนาการจัดการงาน 
            อุตสาหกรรม 2 (3) 

  วม. 657 การบริหารคุณภาพเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม 
              (3) 

2. วิชาเอกด้านการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการผลิต   วม. 658 การจัดการองค์การอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (3) 
    พอ. 665 นวัตกรรมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (3)   วม. 659 การบริหารโครงการทางอุตสาหกรรม (3) 
    พอ. 666 การออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (3)3   วม. 664 การจัดการระบบการผลิตสมัยใหม่ (3) 

พอ. 667 ระบบควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
            สมัยใหม่ (3)3 

  วม. 665 การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับวิศวกร 
              (3) 

พอ. 675 การจัดการระบบการผลิตสมัยใหม่ (3)2   วม. 666 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมส าหรับวิศวกร (3) 
พอ. 676 การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ (3)3   วม. 667 ความเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (3) 
พอ. 677 เครื่องมือกลชั้นสูง (3)   วม. 668 วิศวกรรมการบ ารุงรักษาและการจัดการ (3) 
พอ. 685 ระบบการผลิตชั้นสูง (3)3   วม. 669 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม (3) 
พอ. 686 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (3)   วม. 674 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานวิศวกรรม 

              (3) 
พอ. 687 การเลือกใช้โลหะส าหรับงานทางวิศวกรรม (3)3   วม. 675 การจัดการความรู้ในงานวิศวกรรม (3)              
พอ. 688 การจัดตารางงานในงานผลิต (3)   วม. 754 หัวข้อพิเศษทางการจัดการทางวิศวกรรม 1 (3) 
พอ. 695 กระบวนการผลิตทันสมัย (3)3   วม. 755 หัวข้อพิเศษทางการจัดการทางวิศวกรรม 2 (3) 
พอ. 696  วิทยาการหุ่นยนต์ในระบบการผลิต (3)   3. กลุ่มวิชาการจัดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์  

      และกระบวนการ 
พอ. 765 หัวข้อพิเศษทางการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
            และการผลิต 1 (3) 

  วม. 684 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (3) 

พอ. 766 หัวข้อพิเศษทางการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
            และการผลิต 2 (3) 

  วม. 685 นวัตกรรมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (3) 

   วม. 686 การยศาสตร์ส าหรับการออกแบบกระบวน  
             การผลิต (3) 

   วม. 687 การออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (3) 
   วม. 688 ปัจจัยมนุษย์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ (3) 

   วม. 689 การออกแบบและเลือกใช้โลหะทางด้านวิศวกรรม(3) 
   วม. 694 กระบวนการผลิตที่ทันสมัย (3) 
                 วม. 695 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (3) 
   วม. 696 ระบบการผลิตชั้นสูง (3) 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 

   วม. 697 การจัดการครื่องมือและแม่พิมพ์ (3) 
   วม. 774 หัวข้อพิเศษทางการจัดการออกแบบพัฒนา 

             ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 1 (3) 
   วม. 775 หัวข้อพิเศษทางการจัดการออกแบบพัฒนา 

             ผลิตภณัฑ์ และกระบวนการ 2 (3) 
วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 

   พอ. 800 วิทยานิพนธ์ (18)    วม. 804 วิทยานิพนธ์ (18) 

การค้นคว้าอิสระ การค้นคว้าอิสระ 
พอ. 701 การค้นคว้าอิสระ 1 (3)    วม. 701 การค้นคว้าอิสระ 1 
พอ. 702 การค้นคว้าอิสระ 2 (3)    วม. 702 การค้นคว้าอิสระ 2 
 

หมายเหตุ  เลขยก หมายถึง วิชาที่ปรับเปลี่ยนไปเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 แยกตามกลุ่มวิชา 
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ภาคผนวก 5 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนางาน
อุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
 

หลักสูตรเดิม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตรใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) สรุปการเปลี่ยนแปลง 
1. รายวิชาที่ไม่มีการเปล่ียนแปลง   
2. รายวิชาที่มีการเปล่ียนแปลง   
วิชาบังคับ   
วิชาเอกด้านการจดัการทางวิศวกรรม   
พอ. 621 การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับ 
            วิศวกร (3) 

วม. 665 การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับ 
           วิศวกร (3) 

เปล่ียนรหัสวิชา และ 
เปล่ียนเป็นวิชาเลือก 

พอ. 623 การพัฒนาและการจัดการองค์การ 
        อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (3) 

วม. 658 การจัดการองค์การอุตสาหกรรมสมัยใหม่  
           (3) 

เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวชิา
และเปล่ียนเป็นวิชาเลอืก 

พอ. 624 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (3) วม. 654 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน (3) เปล่ียนรหัสวิชา และ 
เปล่ียนเป็นวิชาเลือก 

พอ. 630 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพตาม 
            แนวทางลีน – ซิกซ์ซิกม่า (3) 

วม. 655 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพตาม 
           แนวทางลีน – ซิกซ์ซิกม่า (3) 

เปล่ียนรหัสวิชา และ 
เปล่ียนเป็นวิชาเลือก 

วิชาเอกด้านการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ  
การผลิต 

  

พอ. 660 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (3) วม. 684 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (3) เปล่ียนรหัสวิชา และ 
เปล่ียนเป็นวิชาเลือก 

พอ. 661 ความเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (3) วม. 667 ความเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
           (3) 

เปล่ียนรหัสวิชา และ 
เปล่ียนเป็นวิชาเลือก 

พอ. 663 การออกแบบเพื่อการยศาสตร์และปัจจัย 
            มนุษย์  (3) 

วม. 688 ปัจจัยมนุษย์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์  
           (3) 

เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวชิา 
ค าอธิบายรายวชิา และ 
เปล่ียนเป็นวิชาเลือก 

วิชาเลือก   
วิชาเอกด้านการจัดการทางวิศวกรรม   
พอ. 626 การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ วม. 656 การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ เปล่ียนรหัสวิชา และ 

        การแข่งขัน  (3)             การแข่งขัน ค าอธิบายรายวชิา 
พอ. 637 การจ าลองระบบทางอุตสาหกรรม  (3) วม. 629 การจ าลองระบบทางอุตสาหกรรม (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
พอ. 645 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมส าหรับ 
            วิศวกร (3) 

วม. 666 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมส าหรับ 
           วิศวกร (3) 

เปล่ียนรหัสวิชา 

พอ. 647 การบริหารคงคลังในงานอุตสาหกรรม (3) วม. 635 การบริหารคงคลังในงานอตุสาหกรรม (3) เปล่ียนรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวชิา 

พอ. 655 การบริหารโครงการพัฒนางาน 
            อุตสาหกรรม (3) 

วม. 659 การบริหารโครงการทางอตุสาหกรรม (3) เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวชิา 

พอ. 656 การบริหารคุณภาพเพื่อการพัฒนางาน 
           อุตสาหกรรม (3)    

วม. 657 การบริหารคุณภาพเพื่อการจัดการทาง 
           วิศวกรรม (3) 

เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อและ
ค าอธิบายรายวชิา 
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หลักสูตรเดิม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตรใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) สรุปการเปลี่ยนแปลง 
พอ. 657 เทคนิคการตัดสินใจในงานวิศวกรรม (3) วม. 634 เทคนิคการตัดสินใจในงานวิศวกรรม (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
วิชาเอกด้านการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
การผลิต 

  

พอ. 665 นวัตกรรมและการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน (3) วม. 685 นวัตกรรมและการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
พอ. 666 การออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (3) วม. 687 การออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
พอ. 667 ระบบควบคุมเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม 
            สมัยใหม่  (3) 

วม. 695 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม 
           สมัยใหม่  (3) 

เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวชิา 
และค าอธิบายรายวิชา 

พอ. 675 การจัดการระบบการผลิตสมัยใหม่ (3) วม. 664 การจัดการระบบการผลิตสมัยใหม่ (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
พอ. 676 การออกแบบเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ (3) วม. 697 การจัดการคร่ืองมือและแม่พิมพ์ (3) เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวชิา 

และค าอธิบายรายวิชา 
พอ. 685 ระบบการผลิตชั้นสูง (3) วม. 696 ระบบการผลิตชั้นสูง (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
พอ. 687 การเลือกใช้โลหะส าหรับงานทาง 
            วิศวกรรม (3) 

วม. 689 การออกแบบและเลือกใช้โลหะทางด้าน 
           วิศวกรรม (3) 

เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวชิา 
และค าอธิบายรายวิชา 

พอ. 695 กระบวนการผลิตทันสมัย (3) วม. 694 กระบวนการผลิตทีท่ันสมยั (3) เปล่ียนรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวชิา 

วิทยานิพนธ์ 
พอ. 800 วทิยานพินธ์ (18) 

 
วม. 804 วิทยานพินธ์ (18) 

  
เปล่ียนรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวชิา 

การค้นคว้าอิสระ   
พอ. 701 การค้นคว้าอิสระ 1 (3) วม. 701 การค้นคว้าอิสระ 1 (3) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

ค าอธิบายรายวิชา 
พอ. 702 การค้นคว้าอิสระ 2 (3) วม. 702 การค้นคว้าอิสระ 2 (3) เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. รายวิชาท่ีเปิดใหม ่  

วิชาบังคับ 
 

 วม. 600 สัมมนาทางการจัดการทางวิศวกรรม (3) เปิดวิชาใหม่ 
 วม. 610 ระเบียบวิธีการวิจัย (3) เปิดวิชาใหม่ 
 วิชาเลือก  
 วม. 624 สถิติอุตสาหกรรม (3) 

วม. 625 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง (3) 

วม. 626 การควบคุมคุณภาพทางสถิติ (3) 

วม. 627 ความน่าเชือ่ถอืเชิงวิศวกรรม (3) 

วม. 628 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับ 
           อุตสาหกรรม (3) 
วม. 668 วิศวกรรมการบ ารุงรักษาและการจัดการ 
           (3) 
วม. 669 การจัดการความปลอดภัยทาง 
           อุตสาหกรรม (3) 

เปิดวิชาใหม่ 
เปิดวิชาใหม่ 
เปิดวิชาใหม่ 
เปิดวิชาใหม่ 
เปิดวิชาใหม่ 
 
เปิดวิชาใหม่ 
 
เปิดวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตรใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) สรุปการเปลี่ยนแปลง 
 วม. 674 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการในงาน 

            วิศวกรรม (3) 
วม. 675 การจัดการความรู้ในงานวศิวกรรม (3) 

วม. 686 การยศาสตร์ส าหรับการออกแบบ 
           กระบวนการผลิต (3) 
วม. 724 หัวขอ้พิเศษทางการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
            เพื่อการตัดสินใจในงานวิศวกรรม 1 (3) 

วม. 725 หัวขอ้พิเศษทางการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
            เพื่อการตัดสินใจในงานวิศวกรรม 2 (3) 

วม. 754 หัวขอ้พิเศษทางการจัดการทาง 
            วิศวกรรม 1 (3) 

วม. 755 หัวขอ้พิเศษทางการจัดการทาง 
            วิศวกรรม 2 (3) 

วม. 784 หัวขอ้พิเศษทางการจัดการออกแบบ 
            พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 1 (3) 

วม. 785 หัวขอ้พิเศษทางการจัดการออกแบบ 
            พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 2 (3) 

เปิดวิชาใหม่ 
 
เปิดวิชาใหม่ 
 
เปิดวิชาใหม่ 
เปิดวิชาใหม่ 
 
เปิดวิชาใหม่ 
 
เปิดวิชาใหม่ 
 
เปิดวิชาใหม่ 
 
เปิดวิชาใหม่ 
 
เปิดวิชาใหม่ 
 

4. รายวิชาท่ีปิด/ตัดออก   
วิชาบังคับร่วม   
พอ. 700 สัมมนาทางการพัฒนางานอุตสาหกรรม 
            บูรณาการ (3) 

 ปิดวิชา 

วิชาบังคับ   
พอ. 620 การบริหารการผลิตสมัยใหม่ (3)  ตัดออก 
พอ. 622 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง 
            อุตสาหกรรม (3) 

 ตัดออก 

พอ. 662 การเลอืกใชว้ัสดุและการออกแบบ  (3)  ตัดออก 
พอ. 664 การออกแบบกระบวนการผลิต  (3)  ตัดออก 
พอ. 670 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการจัดการ 
            นวัตกรรม  (3) 

 ตัดออก 

วิชาเลือก   
พอ. 625 กลยุทธ์การผลิตเพื่อความสามารถในการ 
            แข่งขัน  (3) 

 ตัดออก 

พอ. 627 การจัดการความรู้และระบบสารสนเทศ  (3)  ตัดออก 
พอ. 635 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการ  ตัดออก 

         พัฒนางานอุตสาหกรรม  (3)   
พอ. 636 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  ตัดออก 

        ทางอุตสาหกรรม  (3)   
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หลักสูตรเดิม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตรใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) สรุปการเปลี่ยนแปลง 
พอ. 638 การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ด้วย 
            การออกแบบการทดลอง 1 (3) 

 ตัดออก 

พอ. 646 การจัดการระบบซ่อมบ ารุงและความ  ตัดออก 
       น่าเชื่อถือทางอุตสาหกรรม  (3)   

พอ. 725 หัวข้อพิเศษทางการพัฒนาการจัดการงาน 
            อุตสาหกรรม 1 (3) 

 ตัดออก 

พอ. 726 หัวข้อพิเศษทางการพัฒนาการจัดการงาน 
            อุตสาหกรรม 2 (3) 

 ตัดออก 

พอ. 677 เคร่ืองมือกลชั้นสูง  (3)  ตัดออก 
พอ. 686 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
            และการผลิต (3) 

 ตัดออก 

พอ. 688 การจัดตารางงานในงานผลิต  (3)  ตัดออก 
พอ. 696 วิทยาการหุ่นยนต์ในระบบการผลิต  (3)  ตัดออก 
พอ. 765 หัวข้อพิเศษทางการจัดการนวัตกรรม  ตัดออก 

         ผลิตภัณฑ์และการผลิต 1  (3)   
พอ. 766 หัวข้อพิเศษทางการจัดการนวัตกรรม  ตัดออก 

         ผลิตภัณฑ์และการผลิต 2  (3)   

 
 



 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑                      
สภามหาวิทยาลัย จึงตราข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑.  ชื่อข้อบังคับ 
   ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓” 
 ข้อ  ๒.  การใช้ข้อบังคับ 
   ให้ใช้ข้อบังคับนี้แก่นักศึกษาซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ยกเว้น  
   ๒.๑  นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนและศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ) 
   ๒.๒  หลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษ และจ าเป็นต้องก าหนดข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น 
 ข้อ  ๓.  ความสัมพันธ์กับข้อบังคับ กฎ และระเบียบอื่น 
   บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ  ๔.  บทนิยาม   
   ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   “คณะ” หมายความรวมถึงวิทยาลัย ส านัก สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
คณะ ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
    “คณบดี” หมายความรวมถึง หัวหน้าหน่วยงานของ วิทยาลัย ส านัก สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือจัดตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย 
   “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความรวมถึงคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ส านัก สถาบัน หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่มีสถานะเป็นส่วน
ราชการหรือจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
   “ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาหรือผู้อ านวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษาพิเศษต่างๆ ในแต่ละคณะซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี 
   “กรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า กรรมการบัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณบดี 
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   “ภาควิชา”  ให้หมายความรวมถึงสาขาวิชา 
   “สถาบันอุดมศึกษา”  ให้หมายความรวมถึง สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองให้มีสถานะ
เทียบเท่าสถาบันอุดมศึกษา 

 
หมวด ๑ 

ระบบการศึกษา 
 

 ข้อ  ๕.   ระบบการศึกษา    
   ๕.๑  มหาวิทยาลัยอ านวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานด้านวิชาการระหว่างคณะหรือภาควิชาต่างๆ 
คณะใดหรือภาควิชาใดมีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใดก็จะอ านวยการศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาทุกคนทั้ง
มหาวิทยาลัย เว้นแต่มีเหตุผลจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
     มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาต่างคณะ/ ภาควิชาศึกษาร่วมกันในรายวิชาเดียวกัน 
   ๕.๒  มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี้ 
     ๕.๒.๑ การศึกษาในระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ ให้แบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และ
อาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับ
ภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ในกรณีที่มีเหตุผลจ าเป็นคณะอาจก าหนดให้ภาคฤดูร้อนเป็น
การศึกษาภาคบังคับ โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
     ๕.๒.๒ การศึกษาในระบบไตรภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ ให้แบ่งเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ โดยใน
ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห ์และไม่เกิน ๑๔ สัปดาห ์
   ๕.๓ ในกรณีที่ใช้วิธีศึกษาในห้องเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
ศึกษาทั้งหมดในแต่ละรายวิชา จึงจะมีสิทธิเข้าสอบไล่ในรายวิชานั้นเว้นแต่คณบดีจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
     นักศึกษาผู้ใดมีเวลาศึกษาในรายวิชาใดไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ในวรรคแรก และมิได้รับอนุมัติ
จากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น 
   ๕.๔  การศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
อาจจัดการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา หรือแบบไม่เต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลาศึกษาเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ ๕.๒  
 ข้อ  ๖.   การก าหนดหน่วยกิตส าหรับแต่ละรายวิชา   
   ๖.๑ หลักสูตรต่างๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย  แบ่งออกเป็นรายวิชา  รายวิชาหนึ่งๆ ก าหนดปริมาณ
การศึกษาเป็นจ านวน “หน่วยกิต”  และท าการสอนรายวิชาหนึ่งๆ ในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา  
     การก าหนดปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิตส าหรับแต่ละรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
     ๖.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ให้ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาค
การศึกษาปกติ  
     ๖.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ให้ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาค
การศึกษาปกติ  
     ๖.๑.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ให้ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาค
การศึกษาปกติ 
     ๖.๑.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ให้ใช้เวลาฝึกไม่น้อย
กว่า ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ 
     ๖.๑.๕ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ 
      ส่วนการสอนแบบอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่คณะก าหนด 
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   ๖.๒   รายวิชาหนึ่งๆ ประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา  เลขรหัสประจ ารายวิชา  ชื่อเต็มของ
รายวิชา จ านวนหน่วยกิตและสาระส าคัญที่จะสอนในรายวิชานั้น  เมื่อมีเหตุผลจ าเป็นคณะอาจก าหนดอักษรย่อของ
สาขาวิชา เลขรหัสประจ ารายวิชา ไว้เป็นอย่างอื่น โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
     มหาวิทยาลัยอาจก าหนดเงื่อนไขที่นักศึกษาจะศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้ 

 
หมวด  ๒   

การรับเข้าศึกษา และการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
 
 ข้อ  ๗. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
   ๗.๑  ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา 
   ๗.๒  ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
   ๗.๓  ต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพราะมีความผิดทางวินัย  
ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
   ๗.๔  คุณสมบัติอย่างอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือตามที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
     การก าหนดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศอย่างชัดเจนในการรับสมัครเข้าศึกษา  
   ๗.๕ ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 
     (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
     (๒)  ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
     (๓) ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมากใน
สาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรที่จะศึกษาต่อ หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
 ข้อ  ๘. การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 
   ๘.๑  จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๘.๒  การรับบุคคลเข้าศึกษาให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกโดยวิธีการอื่นๆ แทนการสอบ
คัดเลือกก็ได้ การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
     ในกรณีที่เห็นสมควรคณะอาจด าเนินการโดยวิธีการพิเศษอย่างอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อธิการบดี 
   ๘.๓  การรับบุคคลเข้าศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่เพื่อรับปริญญา ให้คณบดีด าเนินการได้ในกรณี
ที่มีเหตุอันสมควรแล้วแจ้งให้มหาวิทยาลัยและส านักทะเบียนและประมวลผลทราบ 
   ๘.๔  คณะอาจก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาไปศึกษารายวิชาบางวิชาเพิ่มเติมซึ่งถือเป็น
วิชาเสริมหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตให้ก็ได้ 
 ข้อ  ๙.   การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   ๙.๑  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ และมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาครบถ้วนตามข้อ ๗ จะมี
สถานภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   ๙.๒  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เกินกว่า ๑ หลักสูตรใน
ขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
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   ๙.๓  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาได้จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในสิบสี่วันนับจากวันเปิด
ภาคการศึกษา เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยจะต้องแจ้งเหตุจ าเป็นให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
   ๙.๔  ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาใดแล้ว จะย้ายสาขาวิชามิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ
ความจ าเป็น ให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อขออนุมัติจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 
     ทั้งนี้ การขอย้ายสาขาวิชาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาที่จะขอย้ายไปศึกษาและให้
นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ภาคที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาเดิม 

 
หมวด ๓ 

หลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา 
 

 ข้อ  ๑๐.  หลักสูตรการศึกษา 
   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๑๐.๑  เป็นสาขาวิชาเฉพาะของรายวิชาชีพ หรือสาขาวิชาที่ประมวลวิชาการหลายแขนงเข้าด้วยกัน 
เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
   ๑๐.๒  ไม่เป็นสาขาวิชาประเภทพื้นฐานหรือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในระดับที่สูงกว่าหรือมีลักษณะ
เป็นการจัดตั้งขึ้น เพื่อทดแทนให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถส าเร็จในหลักสูตรระดับที่สูงกว่าของสาขาวิชานั้นๆ 
   ๑๐.๓  หลักสูตรต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
   หลักสูตรระดับปริญญาโท 
   ๑๐.๔  หลักสูตรระดับปริญญาโท เป็นหลักสูตรที่มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต ในกรณีที่เป็นการศึกษาระบบทวิภาค และไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต ในกรณีที่เป็นการศึกษาระบบไตรภาค โดย
อาจจัดการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
     ๑๐.๔.๑ แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาตามแผน 
ก มี ๒ แบบ คือ 
      แบบ ก ๑ เป็นแผนการศึกษาที่ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต ในกรณีที่เป็นการศึกษาระบบทวิภาค และไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต ในกรณีที่เป็นการศึกษาระบบไตรภาค โดย
คณะอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น  ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
      แบบ ก ๒ เป็นแผนการศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชา (course work) อีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
ในกรณีที่เป็นการศึกษาระบบทวิภาค และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา 
(course work) อีกไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต ในกรณีที่เป็น
การศึกษาระบบไตรภาค 
     ๑๐.๔.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
ก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาที่เป็นการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยมีจ านวนหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ในกรณีที่เป็นการศึกษาระบบทวิภาค และไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๗ หน่วย
กิต โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต ในกรณีที่เป็นการศึกษาระบบไตรภาค 
      หากคณะจัดการศึกษาสาขาวิชาใดควบคู่กันทั้งสองแผนการศึกษา และนักศึกษามีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแผนการศึกษาจากแผน ก เป็น แผน ข หรือในทางกลับกัน ให้นักศึกษายื่น   ค าร้องพร้อมแสดงเหตุผล
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ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อขออนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอเปลี่ยน
แผนการศึกษาก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ 
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
   ๑๐.๕  หลักสูตรระดับปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่มีหน่วยกิตการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต ใน
กรณีที่เป็นผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท และไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ในกรณีที่เป็นผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี โดย
แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ คือ 
     ๑๐.๕.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ คณะอาจก าหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
      แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘              
หน่วยกิต 
      แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๗๒            
หน่วยกิต 
      ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
     ๑๐.๕.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
      แบบ ๒.๑ ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖            
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
      แบบ ๒.๒ ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘         
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
      ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 ข้อ  ๑๑.  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
   ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๑๑.๑  นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องศึกษาให้
ส าเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 
   ๑๑.๒  เมื่อครบระยะเวลา ๖ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผู้ใดมีผลการศึกษายังไม่เพียงพอที่จะได้รับ
ประกาศนียบัตร นักศึกษาผู้นั้นจะต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้ทั้งหมดจะน ามาใช้
ประโยชน์ในการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกมิได้ 
   ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท 
   ๑๑.๓๑  นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องศึกษาให้ส าเร็จตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ดังนี้ 
     ๑๑.๓.๑ ในกรณีที่เป็นการศึกษาตามระบบทวิภาค นักศึกษาหลักสูตรแบบเต็มเวลา ต้องศึกษา
ให้ส าเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาต้องศึกษาให้
ส าเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ หรือภายในระยะเวลาที่สั้นกว่านี้ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
     ๑๑.๓.๒ ในกรณีที่เป็นการศึกษาตามระบบไตรภาค นักศึกษาหลักสูตรแบบเต็มเวลาต้องศึกษา
ให้ส าเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาต้องศึกษาให้
ส าเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติ หรือภายในระยะเวลาที่สั้นกว่านี้ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
 

                                         
๑ ข้อ ๑๑.๓ และ ๑๑.๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้มีผล
บังคับใช้แก่นักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปรญิญามหาบัณฑิต และนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ซ่ึงยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในภาค
การศึกษาที ่๑ ปกีารศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
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   ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
   ๑๑.๔     นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องศึกษาให้ส าเร็จตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ดังนี้ 
     ๑๑.๔.๑ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องศึกษาให้ส าเร็จตามหลักสูตรภายใน
เวลาไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติ หรือภายในระยะเวลาที่สั้นกว่านี้ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
     ๑๑.๔.๒ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต้องศึกษาให้ส าเร็จตามหลักสูตรภายใน
เวลาไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ หรือภายในระยะเวลาที่สั้นกว่านี้ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
     ๒ ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและสอบผ่านวิทยานิพนธ์ผ่านภายใน
ระยะเวลาตามข้อ ๑๑.๔.๑ และข้อ ๑๑.๔.๒ เรียบร้อยแล้ว แต่จ าเป็นต้องรอการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ นักศึกษาอาจขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อไปได้อีกไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษา โดยยื่นค า
ขอต่ออธิการบดีเพื่อให้อธิการบดีอนุมัติแล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ และในกรณีที่เกินกว่า ๔ ภาคการศึกษาแล้ว
ยังไม่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัย นักศึกษาอาจขอขยายเวลาเพิ่มเติมได้โดยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็น
การเฉพาะราย 
     ในการขอขยายระยะเวลาในวรรคก่อน นักศึกษาต้องมีหลักฐานการส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ประกอบค าขอและต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาด้วย 
   ๑๑.๕  หากนักศึกษาโอนจากหลักสูตรเต็มเวลาไปยังหลักสูตรไม่เต็มเวลาหรือในทางกลับกัน ก็ให้
ค านวณระยะเวลาที่ศึกษาไปแล้ว เป็นสัดส่วนกับระยะเวลาสูงสุดของภาคที่ศึกษาอยู่ก่อน และน าสัดส่วนนี้ไปใช้กับ
ระยะเวลาสูงสุดของภาคที่จะเข้าศึกษาใหม่ 

 
หมวด  ๔   

การลงทะเบียนศึกษารายวิชา 
 

 ข้อ  ๑๒. การลงทะเบียนศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์ 
   ๑๒.๑  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์ ส าหรับแต่ละภาค
การศึกษาให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษานั้น รายละเอียดเก่ียวกับการลงทะเบียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๑๒.๒  ในกรณีที่มีเหตุสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอน ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ งหรือจ ากัด
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ 
   การงดการสอนในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไปบ้างแล้ว จะต้องกระท าใน   ๗ วันแรกนับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ ๔ วันแรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
   ๑๒.๓๓ นักศึกษาหลักสูตรแบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาปกติต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาและ/หรือ
วิทยานิพนธ์ไม่ต่ ากว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ส าหรับในภาคฤดูร้อน สามารถลงทะเบียนศึกษารายวิชา
และ/หรือวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต ยกเว้นวิชาฝึกภาคปฏิบัติสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต   
   ๑๒.๔ นักศึกษาหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลา ภาคการศึกษาปกติต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือ
วิทยานิพนธ์ ไม่ต่ ากว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ส าหรับในภาคฤดูร้อน สามารถลงทะเบียนศึกษารายวิชา
และ/หรือวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน ๓ หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

                                         
๒ ข้อ ๑๑.๔.๒ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้มีผล
บังคับใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๓ ข้อ ๑๒.๓ และ ๑๒.๔ ยกเลิกขอ้บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้มีผลบังคับใช้กบันักศึกษาตามหลักสูตรชั้น
ปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
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   การก าหนดจ านวนหน่วยกิตสูงสุดในการลงทะเบียนตามข้อ ๑๒.๓ และ ๑๒.๔ ให้รวมถึงจ านวน         
หน่วยกติวิทยานิพนธ์ หรือฝึกภาคปฏิบัติ หรือรายวิชาเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยไม่นับหน่วยกิตให้ด้วย โดยถือเสมือน
ว่าวิชาเสริมหลักสูตรมีหน่วยกิตตามก าหนด และให้รวมถึงการลงทะเบียนศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
การรับปริญญาและข้อก าหนดของหลักสูตร 
  ๑๒.๕ ในกรณีที่นักศึกษาสอบผ่านข้อเขียนทั้งหมดแล้ว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือฝึก
ภาคปฏิบัติ ตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรได้ทั้งหมด 
  ๑๒.๖ การลงทะเบียนศึกษารายวิชาต่ ากว่าที่ก าหนดไว้จะกระท าได้ในกรณีเจ็บป่วยและได้รับอนุมัติจาก
คณบดีเป็นกรณีพิเศษ หรือกรณีที่เป็นภาคสุดท้ายของการศึกษารายวิชาของนักศึกษาผู้นั้น เท่านั้น 
  ๑๒.๗ ก าหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๑๒.๘ นักศึกษาต้องลงทะเบียนตามประกาศของมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบ 
  ๑๒.๙ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนศึกษาเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา ๑๔ วันนับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วันนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณี
พิเศษ 
  ๑๒.๑๐  นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษา
ปกติหรือภาคฤดูร้อน จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้าเป็นรายวัน ทั้งนี้ไม่นับวันหยุดราชการ เว้นแต่จะมี
เหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ 
   อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้าต่อวัน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๑๒.๑๑ ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนศึกษาด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องขอลาพัก
การศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยท าหนังสือผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี 
และนักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น
จะพ้นสภาพนักศึกษาโดยทันที 
  ๑๒.๑๒ อธิการบดีโดยการเสนอของคณบดี อาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 
๑๒.๑๑ กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้นเป็น
ระยะเวลาลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็น   ผู้ลาพักการศึกษา รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างช าระด้วย 
   การอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาอีกตามวรรคแรก เมื่อพ้นก าหนดเวลา ๑ ปีนับจากวันที่นักศึกษาผู้
นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจะกระท ามิได้ 
  ๑๒.๑๓ การลาพักการศึกษาตามนัยข้อ ๑๒.๑๑ และ  ๑๒.๑๒ รวมทั้งการลาไปต่างประเทศ ไม่ถือเป็นเหตุ
ให้ได้รับการยกเว้นจากก าหนดเวลาที่นักศึกษาจะต้องเรียนให้ส าเร็จตามข้อ ๑๑ 
  ๑๒.๑๔ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๑๒.๓ และข้อ ๑๒.๔ เมื่อนักศึกษาที่ศึกษาตามแผนการศึกษาแบบมี
วิทยานิพนธ์ ได้หน่วยกิตสะสมของรายวิชาและวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่ยังท า
วิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ หรือเมื่อนักศึกษาได้หน่วยกิตสะสมของรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ไม่ได้ เพราะยังสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ นักศึกษา
เหล่านี้ต้องท าหนังสือผ่านผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมการรักษา
สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไม่มีการลงทะเบียนจนกว่าจะสอบไล่วิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ 
  ๑๒.๑๕ ในกรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะราย หรือ
กรณีที่นักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่ตนสังกัด อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนศึกษา
รายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามข้อ ๑๒.๓ และข้อ ๑๒.๔ ทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้ 
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  ๑๒.๑๖ ในกรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะรายหรือ
กรณีที่นักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่รับผิดชอบสอนรายวิชานั้นๆ อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้
นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ลงทะเบียนศึกษารายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้  โดยต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นและได้รับความ
เห็นชอบจากอธิการบดี 
  ๑๒.๑๗ ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาเร่ืองการลงทะเบียนศึกษารายวิชา ซึ่งเกินกว่าเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย      
 ข้อ ๑๓ การเพิ่มและการถอนรายวิชา 
  ๑๓.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วันแรก
ของภาคฤดูร้อน โดยได้รับอนุมัติจากผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๑๓.๒ การขอถอนรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   (๑) กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วันแรก
ของภาคฤดูร้อน ให้ลบรายวิชาที่ถอนนั้นออกจากระเบียน 
   (๒) กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ยังอยู่ภายใน ๑๐ สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๔ สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ให้บันทึกอักษร W ส าหรับรายวิชาที่ถอนนั้นในระเบียน 
   (๓) กรณีถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนดเวลาตาม (๒) จะกระท ามิได้เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดี ถ้าคณบดีอนุมัติแล้วให้บันทึกอักษร W ส าหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวัน
สุดท้ายของการเรียนการสอน 
  ๑๓.๓ นักศึกษาจะขอถอนรายวิชา จนเหลือจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่า ๖ หน่วยกิต ในการศึกษาแบบเต็มเวลา 
และต่ ากว่า ๓ หน่วยกิต ในการศึกษาแบบไม่เต็มเวลาไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
  ๑๓.๔ ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาเรื่องการเพิ่มและการถอนรายวิชา ซึ่งเกินกว่าเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๔ ค่าธรรมเนียม 
  นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ ๑๕ การขอคืนค่าธรรมเนียม 
  ๑๕.๑ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชา เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศงดการสอนรายวิชานั้น หรือเพราะ
ผลกระทบจากการประกาศเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชาหนึ่ง ที่มีต่อการลงทะเบียนศึกษารายวิชาอื่น มีสิทธิขอคืน
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนศึกษารายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาได้เต็มจ านวน 
  ๑๕.๒ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน ๗ วันแรกของภาค
ฤดูร้อน มีสิทธิขอคืนค่าธรรมเนียมลงทะเบียนศึกษารายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาได้ครึ่งหนึ่ง 
  ๑๕.๓ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนดเวลาตาม ๑๕.๒ ไม่มีสิทธิขอคืนค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
รายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษา 
  ๑๕.๔ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาตามข้อ ๒๐.๒ ไม่มีสิทธิขอคืนค่าธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชาและ
ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษา แต่ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
  ๑๕.๕ นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอคืนค่าธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์
การศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 



 -๙- 

หมวด  ๕   
การวัดผลการศึกษาและสถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา 

 
 ข้อ ๑๖ การวัดผลการศึกษา 
  ๑๖.๑ มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษา
หนึ่งๆ ตามที่คณะและอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควร 
 
  ๑๖.๒ การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น ๙ ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 
ค่าระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๖๗ ๒.๓๓ ๒.๐๐ ๑.๐๐ ๐ 
  ๑๖.๓ การวัดผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และ
ระดับ N (ไม่ผ่าน) โดยไม่มีค่าระดับ 
   ในกรณีที่นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเสริมหลักสูตรตามความในข้อ ๘.๔ ถ้านักศึกษา ผู้นั้นสอบได้ ตั้งแต่
ระดับ C ให้ถือว่าสอบได้ระดับ P ถ้าได้ต่ ากว่าระดับ C ให้ถือว่าได้ระดับ N ในวิชานั้นๆ 
  ๑๖.๔ ในบางกรณีหลักสูตรอาจก าหนดให้วัดผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่คิดหน่วยกิตให้เป็น ๒ ระดับ คือ 
ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ย 
  ๑๖.๕ ในกรณีที่คณะไม่ต้องการให้ค่าระดับส าหรับการวัดผลรายวิชาที่นักศึกษาไปศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ ให้บันทึกอักษร ACC (Accreditation) ไว้ในระเบียนส าหรับรายวิชาที่ได้ค่า
ระดับไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า 
  ๑๖.๖ ในกรณีที่การวัดผลกระท าได้ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่มีการเขียนรายงานหรือมีการเขียนรายงาน
ประกอบวิชานั้นๆ หรือการฝึกงานภาคสนามหรือสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยมิใช่ความผิดของนักศึกษา ให้บันทึก
อักษร I ไว้ในระเบียนเป็นการชั่วคราวแทนการวัดผล 
   กรณีต่อไปนี้ไม่ให้มีการบันทึกอักษร I 
    ก. การขาดสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
    ข. การส่งรายงานประจ าภาคล่าช้ากว่าก าหนด 
   ในกรณีที่นักศึกษาได้อักษร I ในรายวิชาใด จะต้องมีการวัดผลการศึกษาในรายวิชานั้นภายใน ๘๐ วัน 
นับแต่วันปิดภาคการศึกษา หากไม่สามารถวัดผลการศึกษาอย่างสมบูรณ์ได้ ให้อาจารย์ผู้สอนก าหนดระดับการวัดผล
การศึกษารายวิชานั้นจากคะแนนสอบ และ/หรือคะแนนจากการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่นตามข้อ ๑๖.๑ เท่าที่มีอยู่ โดย
ถือว่าคะแนนของรายงานการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์หรือการฝึกภาคสนามที่ยังขาดอยู่นั้นเป็นศูนย์ 
   เมื่อพ้นก าหนดเวลาในวรรคก่อนแล้ว อาจารย์ผู้สอนยังไม่ส่งระดับการวัดผลการศึกษา  ให้คณะนั้นๆ 
พิจารณาก าหนดระดับวัดผลการศึกษารายวิชานัน้และส่งให้มหาวิทยาลัยโดยมิชักช้า  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่
วันปิดภาคการศึกษา 
  ๑๖.๗ การนับหน่วยกิตที่ได้ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชา ที่นักศึกษาได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ต่ า
กว่า C ส าหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท หรือไม่ต่ ากว่า B ส าหรับ
การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับต่ ากว่า C ส าหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท หรือได้ค่าระดับต่ ากว่า B ส าหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให้น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยส าหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ย
สะสมทุกครั้งไป 
  ๑๖.๘ นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรือค่าระดับต่ ากว่า C ส าหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต และระดับปริญญาโท หรือระดับต่ ากว่า B ส าหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปริญญาเอก ในรายวิชาใดที่เป็น
วิชาบังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง ๑ คร้ัง และคร้ังหลังนี้จะต้องได้ระดับ S หรือระดับ
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ไม่ต่ ากว่า C ส าหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท หรือได้ระดับ S หรือระดับ
ไม่ต่ ากว่า B ส าหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
   รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียน
ศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้ 
   นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า C ส าหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ
ระดับปริญญาโท หรือได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า B ส าหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก ในรายวิชาใดไม่มีสิทธิจด
ทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก เว้นแต่หลักสูตรจะก าหนดไว้เป็น อย่างอื่น 
  ๑๖.๙ การวัดผลการศึกษาของนักศึกษาทุกรายวิชาทุกครั้งจะบันทึกไว้ในระเบียน ยกเว้นวิชา
ภาษาต่างประเทศซึ่งจะบนัทึกเมื่อนักศึกษาสอบอยู่ในระดับ P (ผ่าน) หรือเมื่อการสอบครั้งนั้นเป็นการสอบครั้งสุดท้ายของ
นักศึกษาเท่านั้น  
  ๑๖.๑๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับเฉลี่ยของรายวิชาที่นักศึกษาแต่ละคน
ได้ลงทะเบียนไว้ส าหรับภาคการศึกษานั้น เรียกว่า “ค่าระดับเฉลี่ยส าหรับภาค” และค านวณค่าระดับเฉลี่ยส าหรับทุก
รายวิชาทุกภาคการศึกษา นับตั้งแต่เริ่มสถานภาพนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษานั้น เรียกว่า “ค่าระดับเฉลี่ยสะสม” 
  ๑๖.๑๑ ในการค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม ให้คูณค่าระดับของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มสถานภาพ
นักศึกษาด้วยหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา แล้วหารผลรวมด้วยหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้นั้น 
   ในการหารเมื่อได้ทศนิยมสองต าแหน่งแล้ว ถ้าปรากฏว่าทศนิยมต าแหน่งที่สามเป็นจ านวนตั้งแต่ห้าขึ้น
ไป ก็ใหป้ัดเศษขึ้นมา 
  ๑๖.๑๒ ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบรายวิชาใดโดยมีเหตุสุดวิสัย ให้นักศึกษาหรือผู้แทนยื่นค าร้องพร้อม
หลักฐานต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา และให้อาจารย์ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา วินิจฉัยขั้นต้นว่ามีเหตุสมควรหรือไม่ หากมีเหตุผลสมควรให้น าเร่ืองขออนุมัติคณบดีภายใน ๑๐ 
วัน นับตั้งแต่วันสอบที่ปรากฏตามตารางสอบ เพื่อขออนุมัติให้บันทึกอักษร W ส าหรับรายวิชานั้น ถ้าคณบดีไม่อนุมัติให้ถือ
ว่าส่วนที่ขาดสอบนั้นได้คะแนนเป็นศูนย์ และให้อาจารย์ผู้สอนให้ระดับตามคะแนนระหว่างภาค 
   ในกรณีที่นักศึกษาท าเรื่องขออนุมัติคณบดี เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคแรก ถ้าคณบดีเห็นว่ามีเหตุผล
อันสมควรอนุมัติ ให้คณบดีท าความเห็นประกอบค าขอของนักศึกษาเสนอต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ ๑๗ การศึกษาโดยไม่วัดผลการศึกษา 
  ๑๗.๑ ในกรณีจ าเป็นนักศึกษาจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นการเสริมความรู้โดยมิต้องมีการ
วัดผลในรายวิชานั้นก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการโครงการหรือผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน และต้องช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
   เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดโดยไม่วัดผลการศึกษาแล้ว การเปลี่ยน การลงทะเบียน
ศึกษาวิชานั้นเป็นการศึกษาโดยวัดผลจะกระท ามิได้ เมื่อพ้นก าหนด ๑๔ วันแรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ ๗ 
วันแรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
   การศึกษาโดยไม่วัดผลการศึกษานี้ ให้บันทึกอักษร AUD (Audit) ส าหรับรายวิชานั้นไว้ในระเบียน ทั้งนี้
นักศึกษาผู้นั้นจะต้องได้เข้าฟังค าบรรยายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ ในชั้นเรียนเป็นเวลาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของ
เวลาทั้งหมด 
  ๑๗.๒ จ านวนหน่วยกิตสูงสุด ที่นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนศึกษาได้ในแต่ละภาคการศึกษา ตามข้อ ๑๒.๓ 
และข้อ ๑๒.๔ นั้น ให้นับรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาโดยไม่วัดผลการศึกษารวมเข้าไปด้วย แต่จะไม่นับรวมเข้าในจ านวน
หน่วยกติต่ าสุดที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
  ๑๗.๓ หน่วยกิตของรายวิชาที่มีการบันทึกอักษร AUD ดังกล่าวไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 
   นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดโดยไม่วัดผลการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนศึกษารายวิชานั้น
ซ้ าเพื่อเป็นการวัดผลการศึกษาในภายหลังมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือเปลี่ยนภาควิชา และรายวิชานั้นเป็น
วิชาที่ก าหนดให้มีการศึกษาและวัดผลในหลักสูตรของคณะหรือภาควิชานั้น 
 ข้อ ๑๘ สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา 



 -๑๑- 

  ๑๘.๑ มหาวิทยาลัยจะน าผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนมาค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม เพื่อพิจารณา
สถานภาพทางวิชาการทุกภาคการศึกษา รวมทั้งภาคฤดูร้อน 
   นักศึกษาผู้ใดได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ ในภาคการศึกษาใด นักศึกษา    ผู้นั้นจะอยู่ในภาวะ
รอพินิจ (Probation) ในภาคการศึกษาถัดไป 
  ๑๘.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจ หากนักศึกษาได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม   ต่ ากว่า ๒.๗๐ 
นักศึกษาผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา หากค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๗๐ ก็ให้อยู่ในภาวะรอพินิจ 
(Probation) ต่อไปอีกหนึ่งภาคการศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่สอง หากค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ยังคงต่ ากว่า ๓.๐๐ นักศึกษาผู้นั้นจะถูกถอนชื่อ (Dismissed) ออกจากทะเบียนนักศึกษา 

 
หมวด  ๖   

การเทียบและการโอนหน่วยกิต 
 
 ข้อ ๑๙ การเทียบและการโอนหน่วยกิต 
  นักศึกษาอาจขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้ 
  ๑๙.๑ รายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ 
   ๑๙.๑.๑ เป็นรายวิชาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา และเทียบได้เฉพาะหน่วยกิตรายวิชา (course 
work) เท่านั้น  
   ๑๙.๑.๒ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ 
   ๑๙.๑.๓ เป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา นับจากปีการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้น 
   ๑๙.๑.๔ เป็นรายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า 
  ๑๙.๒ จ านวนหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 
   ๑๙.๒.๑ หากเป็นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับบัณฑิตศึกษา ให้เทียบโอนได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของ
จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน  ยกเว้นการเทียบวิชาระหว่างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับหลักสูตรปริญญาโทที่มีเนื้อหาต่อยอดกัน สามารถเทียบได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของจ านวน
หน่วยกิตรายวิชาทั้งหมด  โดยวิชาที่ได้รับการเทียบจะได้รับการบันทึกอักษร ACC 
   ๑๙.๒.๒ หากเป็นรายวิชาที่ไปศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่นในหรือต่างประเทศ  ด้วยตนเอง ให้เทียบโอน
ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
   ๑๙.๒.๓ หากเป็นรายวิชาที่ไปศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่นในหรือต่างประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการของคณะหรือมหาวิทยาลัย ให้เทียบโอนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
   ๑๙.๒.๔ การบันทึกผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๙.๒.๒ และข้อ ๑๙.๒.๓ ให้
คณะเป็นผู้พิจารณาว่าจะให้บันทึกอักษร ACC หรือให้น าผลการศึกษาทุกรายวิชามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้แต่
ละคณะจะต้องใช้ระบบการวัดผลและการบันทึกอักษรเป็นระบบเดียวกันทั้งคณะ 
    การจะเทียบหรือโอนหน่วยกิตโดยบันทึกอักษร ACC นั้น จะต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ
ไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า 
   ๑๙.๒.๕ การเทียบโอนรายวิชาตามข้อ ๑๙.๒.๑ และการโอนหน่วยกิตตาม          ข้อ ๑๙.๒.๒ และข้อ 
๑๙.๒.๓ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน หรือไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมด กรณีการเทียบวิชาระหว่างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  กับ
หลักสูตรปริญญาโทที่มีเนื้อหาต่อยอดกัน 
  ๑๙.๓ การเทียบโอนหน่วยกิตให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใดจะ
กระท ามิได้ ยกเว้นกรณีนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของ



 -๑๒- 

มหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากครบระยะเวลาการศึกษา แต่มีผลการศึกษายังไม่ครบเงื่อนไขที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับ
ปริญญา หน่วยกิตที่ได้สะสมไว้ทั้งหมดจะน ามาใช้เพื่อประโยชนใ์นการศึกษาในมหาวิทยาลัยตอ่ไปอีกได้ไม่เกินหนึ่งในสีข่อง
จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน ทั้งนี้จะต้องสอบผ่านรายวิชานั้นๆ และได้ค่าระดับวิชาดังกล่าวมาไม่ต่ ากว่า B 
หรือเทียบเท่า และรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นให้บันทึกอักษร ACC (Accreditation) 

 
หมวด  ๗ 

การลาพักการศึกษา และการพักการศึกษา 
 
 ข้อ ๒๐ การลาพักการศึกษา และการพักการศึกษา 
  ๒๐.๑ ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร  นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติภาคใด
ภาคหนึ่งได้  โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา 
   นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพส าหรับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา 
  ๒๐.๒ การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษาให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   (๑) กรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายในระยะเวลา ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายใน ๗ วันแรกของภาคฤดูร้อน ให้ลบรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาไว้ทั้งหมดออกจากระเบียน 
   (๒) กรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษา เมื่อพ้นก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ยังอยู่ภายใน ๑๐ สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ หรือยังอยู่ภายใน ๔ สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ให้บันทึกอักษร  W ส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน
ศึกษาในภาคนั้นทุกวิชาไว้ในระเบียน 
   (๓) การลาพักการศึกษาเมื่อพ้นก าหนดเวลาตาม (๒) จะกระท าได้ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันมิอาจ
คาดหมายได้ นักศึกษาหรือผู้แทนจะต้องยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานต่อคณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อ านวยการ
บัณฑิตศึกษา หากคณบดีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นจริงก็ให้เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   เมือ่อธิการบดีอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้แล้ว ให้บันทึกอักษร W ไว้ในระเบียนของนักศึกษา 
  ๒๐.๓ การลาพักการศึกษาติดต่อกันเกินกว่าสองภาคการศึกษาปกติจะกระท ามิได้  เว้นแต่มีเหตุผลอัน
สมควร และได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ไม่นับภาคฤดูร้อน  
  ๒๐.๔ นักศึกษาที่ถูกลงโทษให้พักการศึกษา ตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาในภาคการศึกษาใด ให้บันทึก
โทษนั้นไว้ในระเบียน ซึ่งจะปรากฏในใบแจ้งผลการศึกษาด้วย ในกรณีนี้ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่ได้รับค่าระดับหรือจ านวน
หน่วยกิตใดๆ ในภาคการศึกษานั้น 
   หากนักศึกษาถูกลงโทษให้พักการศึกษา ด้วยเหตุทุจริตในการสอบไล่ให้ถือว่าได้ค่าระดับ F ในรายวิชาที่
ทุจริตในการสอบไล่นั้น 
   ในกรณีที่ได้มีการประกาศค าสั่งของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาพักการศึกษาภายหลังวันลงทะเบียน
ศึกษารายวิชาของภาคถัดไป ให้ถือว่าการลงทะเบียนวิชาทั้งหมดเป็นโมฆะ ในกรณีนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าลงทะเบียน
ศึกษารายวิชาให้เต็มจ านวน แต่นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ 
  ๒๐.๕ การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ การถูกให้พักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษาใหม่ ไม่เป็นเหตุ
ให้ขยายระยะเวลาที่นักศึกษาต้องศึกษาให้ส าเร็จ ตามหลักสูตรตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑๑ 

 
หมวด  ๘   

การสอบประมวลความรู ้การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ 
 
 ข้อ ๒๑ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ส าหรับนักศึกษาระดับ    ปริญญาโท 
  ๒๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในหลักสูตรที่จะสอบประมวลความรู้จะต้อง
ยื่นความจ านงต่อคณะเพื่อขอสอบประมวลความรู้ 



 -๑๓- 

  ๒๑.๒ การสอบประมวลความรู้อาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือสอบปากเปล่าหรือทั้งสองอย่าง หลักเกณฑ์
การสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
หลักสูตรของแต่ละคณะ  
  ๒๑.๓ คณะจะเปิดสอบประมวลความรู้ไม่เกินปีการศึกษาละ ๓ ครั้ง โดยคณะจะแต่งตั้งกรรมการขึ้นสอบ 
ผลการสอบประมวลความรูจ้ะได้ P (ผ่าน) หรือ N (ไม่ผ่าน) 
  ๒๑.๔ ในหลักสูตรสาขาวิชาใดที่ก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาต้องสอบประมวลความรูใ้ห้ได้
ระดับ P (ผ่าน) ภายใน ๓ ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาและผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ใน
ระเบียน 
 ข้อ ๒๒ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
  ๒๒.๑ นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในหลักสูตรที่จะสอบวัดคุณสมบัติจะต้องยื่น
ความจ านงต่อคณะเพื่อขอสอบวัดคุณสมบัติ 
  ๒๒.๒ การสอบวัดคุณสมบัติจะประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า หลักเกณฑ์การสอบให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหลักสูตรของแต่ละคณะ 
  ๒๒.๓ นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน ๓ ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาและผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ในระเบียน 
 ข้อ ๒๓ การสอบภาษาต่างประเทศ 
  ๔๒๓.๑ นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ต้องสอบภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษา 
ตามหลักสูตรที่คณะก าหนดล่วงหน้าไว้ โดยสอบให้ได้ระดับ P ( ผ่าน) ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาต่อไปนี้
ให้ได้รับยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศดังกล่าว และให้ถือว่าได้ P (ผ่าน) ตั้งแต่เข้าศึกษา 
   1. นักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาทางการเป็นภาษาเดียวกับภาษาที่หลักสูตรก าหนดให้สอบผ่านก่อน
ส าเร็จการศึกษา 
   2. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาเดียวกับภาษาที่หลักสูตรก าหนดให้สอบ
ผ่านก่อนส าเร็จการศึกษา ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา 
  การสอบภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรระดับปริญญาโท 
  ๒๓.๒ หลักเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรระดับปริญญาโท ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศส าหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
   หากคะแนนภาษาต่างประเทศในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาผู้ใดอยู่ในระดับสูงจนเป็นที่
พอใจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศเพื่อส าเร็จ
การศึกษา 
  การสอบภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  ๒๓.๓ นักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก อาจขอสอบภาษาต่างประเทศได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่
เข้าศึกษา 
  ๒๓.๔ การสอบภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรระดับปริญญาเอกให้หมายความรวมถึงการสอบอย่างใดอยา่ง
หนึ่งต่อไปนี้ 
   ๒๓.๔.๑ การสอบภาษาต่างประเทศ ตามที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาเพื่อด าเนินการ
และควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน 

                                         
๔ ข้อ 23.1 ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา (ฉบับที ่6) พ.ศ. ๒๕๕7 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยขอ้บังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. ๒๕๕8 โดยให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดบั
ปริญญาเอก ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2558 เป็นต้นไป 



 -๑๔- 

   ๒๓.๔.๒ ผลการสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศส าหรับ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
    หากคะแนนภาษาต่างประเทศในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาผู้ใดอยู่ในระดับสูงจนเป็น
ที่พอใจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศเพื่อส าเร็จ
การศึกษา เว้นแต่หลักสูตรจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 

หมวด  ๙   
การท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ  

และการสอบวิทยานิพนธ ์สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
 
 ข้อ ๒๔ การท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๔.๑ นักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบ ก ๑ ตามข้อ ๑๐.๔.๑ และนักศึกษาตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก แบบ ๑ ตามข้อ ๑๐.๕.๑ สามารถจะลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
  ๒๔.๒ นักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบ ก ๒ ตามข้อ ๑๐.๔.๑ และนักศึกษาตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก แบบ ๒ ตามข้อ ๑๐.๕.๒ จะลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติหรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต โดย
ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
   (๒) ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้
ระดับ P (ผ่าน) 
   (๓) ส าหรับนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P 
(ผ่าน) 
  ๒๔.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อท าหน้าที่แนะน าการเขียน
วิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา 
   เมื่อนักศึกษาจัดท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว  ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๓ คน ในกรณีที่เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท และอย่างน้อย ๕ คน ในกรณีที่เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก ซึ่งจะต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
   เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นว่านักศึกษาพร้อมที่จะเสนอวิทยานิพนธ์ ให้คณบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จากบุคคลในวรรคก่อน 
   การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามความในวรรคก่อนจะ
กระท าได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น 
  ๒๔.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  ๒๔.๕ การสอบวิทยานิพนธ์ จะต้องมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบทุกคนจึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผล
สมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจเปลี่ยนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ใหม่
หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมได้ 
  ๒๔.๖ นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์และโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ 
  ๒๔.๗ รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหนังสือคู่มือการพิมพ์
วิทยานิพนธ์ โดยให้ระบุปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไว้ด้วย 



 -๑๕- 

  ๕๒๔.๘ การวัดผลวิทยานิพนธ์ให้แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U  (ใช้ไม่ได้) โดย
วิทยานิพนธ์ที่ได้รับระดับ S จะต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากกรรมการสอบ/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 ข้อ ๒๕ การท าสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
  ๒๕.๑ นักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข ตามข้อ ๑๐.๔.๒ จะลงทะเบียนท าสารนิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระได้เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติหรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต โดย
ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
  ๒๕.๒ การสอบสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หรือการค้นควา้
อิสระ เพื่อท าหน้าที่แนะน าการเขียนสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้แก่นักศึกษา 
   เมื่อนักศึกษาจัดท าเค้าโครงสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเสร็จแล้ว ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบเค้าโครงสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๒ คน ซึ่งจะต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันสอบเค้าโครง
สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
   เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเห็นว่านักศึกษาพร้อมที่จะเสนอสารนิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจากบุคคลในวรรคก่อน 
   การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามความ
ในวรรคก่อนจะกระท าได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น 
  ๒๕.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๒๕.๔ การสอบสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ จะต้องมีกรรมการสอบครบทุกคนจึงจะถือว่าการสอบนั้นมี
ผลสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจเปลี่ยนกรรมการสอบสารนิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระใหม่หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมได้ 
  ๒๕.๕ นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และโครงร่างสารนิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระต่อคณะตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่คณะก าหนดไว้ 
  ๒๕.๖ รูปแบบการเขียนสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้ใช้รูปแบบเดียวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือ
ตามที่คณะก าหนด โดยให้ระบุปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไว้ด้วย 
  ๒๕.๗ การวัดผลสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรของแต่ละคณะ 

๖ข้อ 25/1 การประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์  หรือการ ค้นคว้าอิสระ 
       ๗(๑) ให้ประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา       
ทุกภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียน และรายงานผลการประเมินต่อคณบดี และส่งผลการประเมินความก้าวหน้าให้ส านัก
ทะเบียนและประมวลผลบันทึกไว้ในระเบียน โดยผู้มีหน้าที่ในการประเมิน ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นคณบดีอาจแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ประเมินร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้ 
      (๒) ผลการประเมินความก้าวหน้า  มี ๔ ระดับ ให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์ “NP” หรือ “U”/ “F” หรือ 
“SP” หรือ “S” ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

                                         
๕ ยกเลิกวรรคสอง ข้อ 24.8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๕6 โดยให้มี
ผลบังคับใช้แก่นักศึกษาซ่ึงขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท และหลกัสูตรระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
๖ ข้อ 25/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่5) พ.ศ. ๒๕๕6 โดยให้มีผลบังคับใช้แก่
นักศึกษาซ่ึงขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท และหลกัสตูรระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
๗ ยกเลิกวรรคหนึ่งของข้อ 25/1 และเพิม่ข้อความเป็นข้อ 25/1 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่6) พ.ศ. ๒๕๕7 โดยให้มีผลบังคับใช้แก่นักศึกษาซ่ึงขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2557 เป็นต้นไป 



 -๑๖- 

            “NP”  (No Progress) หมายถึง  ไม่มีความก้าวหน้า จ านวนหน่วยกิตที่ได้  มีค่าเป็น 0 
(ศูนย์)    
            “U” (Unsatisfactory) หมายถึง นักศึกษาได้รับหน่วยกิตครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด
ในหลักสูตร แต่ผลการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ คือ  “ใช้ไม่ได้”  

“F” (Failure) หมายถึง นักศึกษาได้รับหน่วยกิตครบตามจ านวนหน่วยกิต    ที่ก าหนดใน
หลักสูตรที่มีเกณฑ์การประเมินเป็นค่าระดับคะแนน แต่ผลการสอบสารนิพนธ์ หรือการ ค้นคว้าอิสระ คือ “สอบตก”  

“SP” (Satisfactory and Progress) หมายถึง มีความก้าวหน้า โดยระบุจ านวนหน่วยกิตของ
นักศึกษาแต่ละคนตามความก้าวหน้าของผลงานในแต่ละภาคการศึกษา แต่ไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน  
  
              “S” (Satisfactory) หมายถึง นักศึกษาได้รับหน่วยกิตครบตามจ านวน  หน่วยกิตที่
ก าหนดในหลักสูตร และผลการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ คือ “ใช้ได้” 
       (๓) เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้ค่า
หน่วยกิตของความก้าวหน้าเป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องประกาศให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า 
      (๔) นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว ได้รับการประเมินผล
ความก้าวหน้าเป็น NP คณะกรรมการสอบ ต้องพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับการพิจารณาให้
เปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออ่ืนๆ แล้วแต่กรณี และ
ต้องรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดีเพื่อหาข้อยุติ 
      (๕) กรณีที่นักศึกษาได้รับผลการประเมินความก้าวหน้าเป็น NP ติดต่อกันสองครั้ง ในการลงทะเบียน
ครั้งต่อไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในกรณีที่มีการลาพักการศึกษาคั่นกลางให้ถือว่าการได้
สัญลักษณ์ NP สองครั้งนั้นเป็นการได้สัญลักษณ์ NP สองครั้งติดต่อกัน 
      (๖) กรณีที่นักศึกษาได้รับผลการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นสัญลักษณ์ “U” 
หรือ “F” นักศึกษาผู้นั้นจะถูกถอนชื่อ (Dismissed) ออกจากทะเบียนนักศึกษา 
  ในกรณีที่เห็นสมควรอธิการบดีอาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินความก้าวหน้า  โดยท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๖ ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เป็นของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด  ๑๐ 
การพ้นสภาพนักศึกษา 

 ข้อ ๒๗ การพ้นสภาพนักศึกษา 
  การพ้นสภาพนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  ๒๗.๑ ได้รับอนุมัติปริญญา 
  ๒๗.๒ ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
  ๒๗.๓ ลาออก นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากสถานภาพนักศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงเหตุผลต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาและผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอให้คณบดีพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  ๒๗.๔ ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรตามข้อ ๑๑  
  ๒๗.๕ ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากความผิดทางวินัย 
  ๒๗.๖ ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
  ๒๗.๗ ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๒๗.๘ ตาย   
 

 



 -๑๗- 

หมวด  ๑๑ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ ๒๘ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๒๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   ๒๘.๑.๑ ต้องศึกษาครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
   ๒๘.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
   ๒๘.๑.๓ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่คณะและหลักสูตรก าหนด 
   ๒๘.๑.๔ ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  ๒๘.๒ ปริญญาโท 
   ๒๘.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑  
    (๑) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง  
      ๘(๒) ต้องได้ระดับ P ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์เดียวกับที่ก าหนดในข้อ 23.1 ทุกกรณี 
           ๙(๓) ต้องได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
    (๔) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) 
    (๕) ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่คณะและหลักสูตรก าหนด 
    (๖) ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   ๒๘.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒  
    (๑) ต้องศึกษารายวิชาครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
    (๒) ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
    (๓) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) (ถ้ามี) 
    (๔) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง  
    ๑๐ (๕) ต้องได้ระดับ P ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์เดียวกับที่ก าหนดในข้อ 23.1 ทุกกรณี 
    ๑๑(๖) ต้องได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
    (๗) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) 
    (๘) ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่คณะและหลักสูตรก าหนด 

                                         
๘ ข้อ 28.2.1(2) ยกเลิกข้อบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕7 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่7) พ.ศ. ๒๕๕8 โดยให้มีผลบังคับใช้กบันักศึกษาระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
๙ ข้อ ๒๘.๒.๑(๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบงัคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผลบังคับใช้
กับ โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๑๐ ข้อ 28.2.2(5) ยกเลิกข้อบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕7 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่7) พ.ศ. ๒๕๕8 โดยให้มีผลบังคับใช้กบันักศึกษาระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
๑๑ ข้อ ๒๘.๒.๒(๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบงัคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผลบังคับ
ใช้กับ โดยมีผลบังคับใช้กับนกัศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป 



 -๑๘- 

    (๙) ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   ๒๘.๒.๓๑๒ แผน ข 
    (๑) ต้องศึกษารายวิชาครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
    (๒) ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
    (๓) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
    (๔) เสนอสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง  
   ๑๓  (๕) ต้องได้ระดับ P ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์เดียวกับที่ก าหนดในข้อ 23.1 ทุกกรณี 
    (๖) นักศึกษาต้องส่งบทความสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คณะเพื่อพิจารณาส่งไปตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
    (๗) ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่คณะและหลักสูตรก าหนด 
    (๘) ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  ๒๘.๓ ปริญญาเอก 
   ๒๘.๓.๑ แบบ ๑ 
    (๑) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ 
เสนอวิทยานิพนธ์  
    (๒) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง  
    ๑๔(๓) ต้องได้ระดับ P ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์เดียวกับที่ก าหนดในข้อ 23.1 ทุกกรณี 
     ๑๕(๔) ต้องได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
    (๕) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
    (๖) ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่คณะและหลักสูตรก าหนด 
    (๗) ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    
  ๒๘.๓.๒ แบบ ๒ 
    (๑) ต้องศึกษารายวิชาครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
    (๒) ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
    (๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ 
เสนอวิทยานิพนธ์  
    (๔) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง  
     ๑๖(๕) ต้องได้ระดับ P ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์เดียวกับที่ก าหนดในข้อ 23.1 ทุกกรณี 

                                         
๑๒ ๒๘.๒.๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ใช้บังคับแก่
นักศึกษาซ่ึงขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
๑๓ ข้อ 28.2.3(5) ยกเลิกข้อบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕7 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่7) พ.ศ. ๒๕๕8 โดยให้มีผลบังคับใช้กบันักศึกษาระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
๑๔ ข้อ 28.3.1(3) ยกเลิกข้อบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕7 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยอ
บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๕8 โดยให้มีผลบังคับใช้กับนกัศึกษาระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
๑๕ ข้อ ๒๘.๓.๑(๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบงัคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผลบังคับ
ใช้กับ โดยมีผลบังคับใช้กับนกัศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป 



 -๑๙- 

     ๑๗(๖) ต้องได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
    (๗) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
    (๘) ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่คณะและหลักสูตรก าหนด 
    (๙) ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  ๒๘.๔ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาคหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 
   ส าหรับภาคการศึกษาที่คาดว่าจะเป็นภาคสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาท าหนังสือยื่นต่อ
มหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา เพื่อขอให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาและขออนุมัติ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษานั้น ผู้ที่มิได้ยื่นหนังสือดังกล่าวอาจจะได้รับ
การพิจารณาเสนอชื่อในภาคการศึกษาถัดไปก็ได้ 
 ข้อ ๒๙ ผู้รักษาการตามข้อบังคับ 
  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้  
 ข้อ ๓๐ บทเฉพาะกาล 
  การด าเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในขณะที่
ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการหรือปฏิบัติการต่อไป ตามข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 
จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๓๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                          (ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล) 
                นายกสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   
๑๖ ข้อ 28.3.2(5) ยกเลิกข้อบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕7 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยอ
บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๕8 โดยให้มีผลบังคับใช้กับนกัศึกษาระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
๑๗ ข้อ ๒๘.๓.๒(๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบงัคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผลบังคับ
ใช้กับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 



 -๒๐- 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๑๘ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕๑๙ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕๒๐ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. ๒๕๕6๒๑ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕7๒๒ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. ๒๕๕8๒๓ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา (ฉบบัที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙๒๔ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา (ฉบบัที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕ 
 
 

งานพฒันาหลักสูตรฯ กองบริการวิชาการ /ผูจ้ัดท า 
  
 

                                         
๑๘ ประกาศ ณ วันที ่๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
๑๙ ประกาศ ณ วันที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 
๒๐ ประกาศ ณ วันที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
16 ประกาศ ณ วันที ่6 ธันวาคม ๒๕๕6 
17 ประกาศ ณ วันที ่15 สิงหาคม 2557 
18 ประกาศ ณ วันที ่17 สิงหาคม 2558 
1๙ ประกาศ ณ วันที ่๒๑ กันยายน 255๙ 
๒๐ ประกาศ ณ วันที ่๓๑ ตุลาคม 255๙ 
 
 
 
 







 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วาดวย  วินัยนักศึกษา   

พ.ศ.  2547 
------------------- 

 
โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย วินัยนักศึกษา  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  18 (2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พ.ศ.  2531  
สภามหาวิทยาลัยจึงตราขอบังคับไว  ดังตอไปน้ี 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวย  วนัิยนักศึกษา  
พ.ศ.  2547” 

ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชตั้งแตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป 
ขอ 3  ภายใตบังคับขอ  5  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวย  วินัย 

นักศึกษา  พ.ศ.  2516 
บรรดาขอความในขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือประกาศอ่ืนใดท่ีมกีลาวไวใน 

ขอบังคับนี้  หรือท่ีขอบังคับนี้กลาวไวเปนอยางอื่น  หรือท่ีขัดแยงกับความในขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับ 
น้ีแทน 

ขอ 4  ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาทุกระดับท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
 “คณะ”  หมายความวา  หนวยงานทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการเรียน

การสอน 
 “คณบดี”  หมายความวา  หัวหนาหนวยงานระดับคณะและใหหมายความรวมถึง   

หัวหนาหนวยงานอื่นท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
 “เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยและใหหมายความ

รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย 
ขอ 5  นักศึกษาท่ีกระทําความผิดวินัยนักศึกษากอนวนัท่ีขอบังคับนี้บังคบัใช  ถายังไมไดรับ

โทษฐานกระทําความผิดวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2516  
หากขอบังคับใดที่เปนคุณแกนักศึกษาย่ิงกวาใหนําขอบังคับนั้นมาใชบังคับ 

ขอ 6  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 



 
 

 หมวดที่   2 
วินัยนักศึกษา 

ขอ 7  นักศึกษาตองปฏิบัตติามขอบังคับ   และระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ    
และตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ 

ในกรณีท่ีคณะมีความจําเปนตามลักษณะเฉพาะของหลักสูตรการเรยีนการสอน   
ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะออกระเบียบ   เชน   ระเบียบวาดวย 
การฝกภาคปฏิบัติ  ระเบียบวาดวยการฝกงาน   แลวเสนอใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 8  นักศึกษาตองรักษาความสามัคครีะหวางกัน   เชน  ไมกอเหตุทะเลาะววิาท  หรือ 
ทํารายรางกาย  ดูหม่ิน แสดงอาการเหยียดหยาม   และตองรักษาไวซ่ึงความเรียบรอยและเกียรต ิ
ของมหาวิทยาลัย 

ขอ 9  นักศึกษาตองประพฤตตินเปนสุภาพชน   ไมประพฤติในสิ่งท่ีอาจนํามาซึ่งความ 
เสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ขอ 10  นักศกึษาตองเชื่อฟง และแสดงความเคารพตอบรรดาผูสอนของมหาวิทยาลัยและ
ตองปฏิบัติตามคาํสั่งหรือคําตักเตือนของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบ 

ขอ 11  ในกรณีท่ีมีเหตุสมควร  เม่ือบรรดาผูสอนหรือเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยขอตรวจ
บัตรประจําตวันักศึกษา   นักศึกษาตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา เชน ในการใชบริการหองสมุด  
หรือหองปฏิบัติการตางๆ   ในหองสอบ   หรือในมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในรางกายและ
ทรัพยสิน  เปนตน 

ขอ 12  นักศกึษาตองปฏิบัติตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 
ระเบียบหรือขอปฏิบัติวาดวยการสอบของคณะท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ

การสอบของมหาวิทยาลัย  ใหถือวาเปนระเบียบของมหาวิทยาลัยดวย 
ขอ 13  นักศกึษาตองแตงกายใหสุภาพเหมาะสมแกกาลเทศะหรือแตงเครื่องแบบนักศึกษา  

เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย  และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย  อันไดแก  
13.1  ในงานพิธีและในการสอบไลหรือการสอบกลางภาคใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
13.2  ในกรณีท่ีจําเปนตองมีเครื่องแบบเฉพาะในหองทดลองปฏิบัติงานหรือ 

เครื่องแบบเฉพาะสายวิชาชีพ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
13.3  ในโอกาสทั่วไปใหนักศึกษาแตงกายสุภาพ 

ขอ 14  โทษผิดวินัยมี  4  สถาน  คือ 
14.1  ไลออก 
14.2  ใหพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา   มีกําหนดไมเกิน 

สองปการศึกษา 
14.3  ทําทัณฑบน 
14.4  วากลาวตักเตือน 

 
 



 
 
ขอ 15  นักศกึษาผูใด 

15.1  ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษ  หรือ
ความผดิอันไดกระทําโดยประมาท 

15.2  เปนตวัการยุยงและกอเหตุวุนวายรายแรงใหเกิดข้ึนในบริเวณมหาวิทยาลัย 
เวนแตการใชสิทธิโดยชอบดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

15.3  กระทําการทุจริต หรอืประพฤติมิชอบอันเปนการเสื่อมเสียรายแรงแก
มหาวิทยาลัย 

ถือวาเปนผูกระทําผดิวินัยอยางรายแรงถึงขนาดใหลงโทษไลออก   
ขอ 16  นักศึกษาผูใด 

16.1  เลนการพนัน   ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เสพยาเสพติดใหโทษหรือเมาสุรา
อาละวาดในบริเวณมหาวิทยาลัย 

16.2  ลักทรัพย  ฉอโกง  ปลอมเอกสาร  หรือใชเอกสารปลอมเพ่ือแสวงหาประโยชน
อันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

16.3  ประพฤติผิดวินัยตามความในขอ  8   ขอ  9  ขอ 15.2   หรือ 15.3  แตไม 
รายแรงถึงกับลงโทษไลออก 

ถือวาเปนผูกระทําผิดวินัยอยางแรง   ใหลงโทษพักการศึกษาหรือพักการเสนอ 
ขออนุมัติปริญญา   มีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา 

ขอ 17  ผูใดกระทําทุจริตในการสอบไมวาจะเปนการสอบไล  หรือการสอบกลางภาคก็ตาม  
หรือพยายามกระทําการเชนวานั้น   ถากระทําผิดไมรายแรงถึงกับไลออก  ใหลงโทษพักการศึกษา  
หรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา   มีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา   สุดแตความรายแรงของการ
กระทําผิด 

โทษทุจริตในการสอบไล นอกจากจะถูกลงโทษตามที่ระบุไวแลว ใหถอืวาสอบไลตก
ในรายวิชาท่ีทุจริตในการสอบไลน้ันอีกดวย 

ขอ 18  ผูใดกระทําผิดวินัยในข้ันท่ีมิไดระบุไวในขอ  15  ขอ 16  และขอ  17  ใหลงโทษ 
ดวยการใหพกัการศึกษา  หรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญามีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา  หรือ 
ทําทัณฑบน  หรือวากลาวตกัเตือน  ตามควรแกกรณี 

ขอ 19  ในระหวางนักศึกษาถูกลงโทษวินัยขอ 14.2  ขอ 14.3 หรอืขอ  14.4  มหาวิทยาลัย
จะกําหนดใหนักศึกษามารายงานตัว  อบรม  บําเพ็ญประโยชน  หรือทํางานใหกับมหาวิทยาลัยควบคู
กับการลงโทษทางวินัยก็ได 

ขอ 20  เม่ือความปรากฏอนัเปนการประพฤติผิดวินัย  หรือมีการกลาวหาวานักศกึษาผูใด
กระทําความผิดวินัยท่ีพึงตองไดรับโทษตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา   ใหรองอธิการบดี 
ฝายการนักศึกษาหรือคณบดี   แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพือ่พิจารณาการกระทําของนักศกึษา 
ผูน้ันตามขอบังคับ  วาดวยวินัยนักศึกษา 

กรณีการกระทําเขาลักษณะความผดิในขอ  17  ใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 



 
 

หมวดที่  3 
การสอบสวน 

ขอ 21  ในกรณีท่ีขอเท็จจริงปรากฏโดยแจงชัดวานักศกึษาผูใดมีพฤติกรรมหรือกระทํา 
ความผิดซึ่งเปนความผดิเล็กนอย ใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาหรือคณบดี หรือผูท่ีรองอธิการบดี
ฝายการนักศึกษา  หรือคณบดีมอบหมายเรียกนักศึกษาผูน้ันมาวากลาวตักเตือนใหยุติหรือระงับการ
กระทํา  หรือพฤติการณท่ีกระทํานั้นเสีย  โดยไมตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

ขอ 22  การตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ  20 ใหแตงตั้งจากบรรดาผูสอน และหรือ 
เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย หรือจะแตงตั้งผูชาํนาญการหรือบุคคลใดที่เห็นสมควร  ประกอบดวยประธาน
กรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและเลขานุการ  ไมนอยกวา  3  คน  เปนคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ 23  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน  โดยมิชักชาใหแลวเสรจ็ภายใน  60 
วัน  นับแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง 

ในกรณีการสอบสวนดําเนนิการไมเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหคณะกรรมการเสนอ
ขอขยายเวลาการสอบสวนจากผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการไดครั้งละไมเกิน  30  วัน 

ขอ 24  ใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจขอพยานหลักฐานที่อยูในความครอบครองของ
บุคคลที่เก่ียวของ หรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ 25  นักศกึษาผูถูกกลาวหาวากระทําความผดิวินัย   มีสิทธินําพยานหลักฐานตางๆ   
ท้ังพยานบุคคลและพยานเอกสารมาเสนอตอคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา  กอนเสร็จส้ินการ
พิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ 26  ภายในบังคับขอ  23   ใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นตอรองอธิการบดี
ฝายการนักศกึษาเพื่อวินิจฉัยและส่ังลงโทษตามควรแกความผดิ 

ถาเปนความผิดเขาลักษณะที่จะไดรับโทษตามความในขอ 14.1 แหงขอบังคับนี้ให
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษานําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ 

หมวดที่  4 
การอุทธรณ 

ขอ 27  นักศึกษาท่ีถูกลงโทษตามขอบังคับ  วาดวยวนัิยนักศึกษา  ซ่ึงไมเห็นดวยกับคําสั่ง
ถูกลงโทษหรือมีขอเท็จจริงเพ่ิมเติม   อันจะทําใหโทษตามที่ไดรับลดลงหรือเปล่ียนแปลงไป  นักศึกษา
ผูน้ันมีสิทธิย่ืนคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษพรอมดวยเหตุผลตอรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา   
ภายในกําหนด  15  วัน  นับแตวันท่ีไดรบัคําส่ังลงโทษ  

ในระหวางอุทธรณใหนักศึกษายังคงไดรับโทษนั้น   เวนแตกรณีมีเหตผุลพิเศษ 
อันควรไดรับการทุเลาการบังคับไวกอน   ใหนักศึกษาย่ืนคํารองตอรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา   
โดยแสดงเหตผุลท่ีช้ีใหเห็นถึงพฤติการณพิเศษวาเหตุใดจึงสมควรทุเลาการบังคับไวกอน   ท้ังน้ี   
การท่ีไดย่ืนอุทธรณไมถือเปนพฤติการณพิเศษ  หากรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาพิจารณาอนุญาต
ใหทุเลาการบังคับ  ใหรอการบังคับไวกอนเพื่อรอผลคําวินิจฉัยชี้ขาดตามขอ  28 

 



 
 
 

ขอ 28  ใหอธิการบดีแตงตัง้บรรดาผูสอนหรือเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย   หรือจะแตงตั้ง 
ผูชํานาญการหรือบุคคลใดที่เห็นสมควร   จํานวนไมนอยกวา  10  คน   แตไมเกนิ  20  คน   
เปนคณะกรรมการอุทธรณกลาง 

เม่ือไดรับคํารองขออุทธรณคําส่ังลงโทษ    ยกเวนโทษตามความในขอ  14.1   
แหงขอบังคับนี้ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณไมนอยกวา  3  คน   จากคณะกรรมการ
อุทธรณกลางประกอบดวยประธานกรรมการ   กรรมการ   ตลอดจนกรรมการและเลขานุการ   ท่ีมิได
เปนกรรมการสอบสวนพิจารณาคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ  เสนอใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

ขอ 29  การพิจารณาคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหพิจารณาจากคํารองขออุทธรณคําสั่ง
ลงโทษ  เอกสาร  ถอยคํา  และพยานหลักฐานในชัน้สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมา
ประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการอุทธรณเห็นวา   เพ่ือประโยชนแกการพิจารณาจะทําการสอบสวน
พยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได 

ขอ 30  การวนิิจฉัยช้ีขาดอุทธรณตามขอ  28   ใหอธิการบดีมีคําส่ังยก  ยืน  กลับหรือ 
แกคําสั่ง  ภายในเวลา 30 วัน   นับแตวนัท่ีไดรับรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ 

 คําสั่งในวรรคแรกใหกําหนดเวลาเริ่มมีผลของคําสั่งยอนหลังนับตั้งแตวันท่ีมีคําส่ัง 
ลงโทษ   หรือกําหนดเวลาเริ่มตนของคําส่ังในลักษณะอื่นใดตามที่เห็นสมควร 

คําวินิจฉัยคํารองขออุทธรณคําส่ังลงโทษของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด 
ขอ 31  กรณีอุทธรณคําสั่งลงโทษไลออก   ใหเสนอคาํรองขออุทธรณคําสั่งลงโทษตอ 

สภามหาวิทยาลัย  และคําวนิิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนท่ีสุด 

ประกาศ   ณ   วันท่ี    23   สิงหาคม    พ.ศ.   2547 
 

    (ลงนาม)       พนัส   สมิะเสถียร 

(นายพนัส    สิมะเสถียร) 
 นายกสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 


