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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

25510081100466
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
Bachelor of Technology Program in Engineering Business
เทคโนโลยีบัณฑิต (ธุรกิจวิศวกรรม)
Bachelor of Technology (Engineering Business)
ทล.บ. (ธุรกิจวิศวกรรม)
B.Tech. (Engineering Business)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
5.4 การรับเข้าศึกษา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
สภาวิชาชีพ.......เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ .… เดือน …………... พ.ศ. ...........
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลงานบั ญ ชี งานธุ ร การ งานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง งานขาย งานจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง
งานการเงิน งานทรัพยากรมนุษย์ และงานพัฒนาตลาด สําหรับงานธุรกิจวิศวกรรม
8.2 นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรึกษา และผู้สอนทางธุรกิจวิศวกรรม
8.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 นายปรเมศร์ อารมย์ดี
เลขประจําตัวประชาชน 3-1017-01458-01-6
ตําแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International
Institute of Technology Thammasat University, Thailand (2012)
M.Eng.Sc. (Mechanical Engineering Science)
The University of New South Wales, Australia (2006)
B.Eng. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International
Institute of Technology Thammasat University, Thailand (2005)
9.2 นายจารุตม์ คุณานพดล
เลขประจําตัวประชาชน 3-5001-00377-09-2
ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2554)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)
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9.3 นางจันทนา สังวรโยธิน
เลขประจําตัวประชาชน 3-7402-00445-28-4
ตําแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559)
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม (2545)
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (2547)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (2534)
9.4 นายนิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
เลขประจําตัวประชาชน 3-1014-02355-75-4
ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)
9.5 นางสาววีระนุช อินทะกันฑ์
เลขประจําตัวประชาชน 3-5101-00150-77-2
ตําแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2549)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องด้วยในปัจจุบัน สภาวะการแข่งขันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และก้าวกระโดด ส่งผลให้ประเทศไทยจําเป็นจะต้องมีการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ วตามไปด้วย
เทคโนโลยีที่ก้าวล้ําสมัยขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้มีความจําเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการความรู้เพื่อ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ไปสู่การพัฒนาของประเทศ มุ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพกับการ
แข่งขันในระดับโลก ซึ่งภารกิ จดั งกล่ าวจํา เป็นต้อ งอาศั ยบุคลากรที่มีคุ ณภาพและมีความรู้ความสามารถ
เพียงพอ ถึงแม้ว่าในปั จจุบันจะมี สถาบันการศึ กษาและหน่วยงานหลายแห่ งที่เร่ งผลิ ตบัณ ฑิตออกมาเพื่อ
ตอบสนองกับความต้องการ แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้จัดทําหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม หลักสูตรนี้ได้จัดการให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน ทางด้านงาน
วิศวกรรมทั้งในด้านการประมาณราคา การอ่านรายละเอียดชิ้นงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ การฝึกทักษะงาน
ทางวิศวกรรม ความเข้าใจในข้อกําหนดและมาตราฐานต่าง ๆ ในงานวิศวกรรม นอกจากนี้ยังจัดให้ผู้เรียนมี
ความรู้ทางด้านพาณิชยการ และการบัญชี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน
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วิศวกรรม การจัดหลักสูตรในลักษณะนี้ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีการฝึกการคิดวิเคราะห์และมีการ
สื่ อ สารทางด้ า นความคิ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ กั นในหมู่ ค ณะตามลั ก ษณะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีในอนาคต และสามารถเป็นบัณฑิตที่นําความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ที่
ได้รับการถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้ในการตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจวิศวกรรมอันจะนําไปสู่ความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในงานธุรกิจที่กี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
ทําให้การประกอบธุรกิจที่มีมูลค่าสูง หรือใช้เทคโนโลยีสูงต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ การผลิต
บุคลากรที่มีความเข้าใจในด้านการบัญชี และธุรกิจ รวมทั้งมีพื้นฐานที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะ
ทําให้ประเทศมีความสามารถในการสร้างหน่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีและงานวิศวกรรม ซึ่ งทําให้ภาพรวมด้านความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยสูงขึ้น
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อเป็นการเร่งผลิต และพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ
วิศวกรรมเพียงพอต่อความต้องการ จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี ปฏิบัติและพัฒนาทางด้านธุรกิจวิศวกรรม ตลอดจน
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่าง
ต่อเนื่องและเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขาอื่นได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้
ในวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง เป็ น ผู้ นํ า การถ่ า ยทอดความรู้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ พื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น ดังนี้
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 33 รายวิชา
080 101
081 102
081 103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
(English for Everyday Use)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(English Skills Development)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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082 101
082 102
082 103
082 104
082 105
082 106
082 107
082 108
082 109
082 110
083 101
083 102
083 103
083 104
083 105
083 106
083 107

มนุษย์กับศิลปะ
(Man and Art)
มนุษย์กับการสร้างสรรค์
(Man and Creativity)
ปรัชญากับชีวิต
(Philosophy and Life)
อารยธรรมโลก
(World Civilization)
อารยธรรมไทย
(Thai Civilization)
ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน
(Architecture and Related Art in ASEAN
Community)
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Meditation for Self-Development)
ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
(Art and Visual Culture)
ดนตรีวิจักษ์
(Music Appreciation)
ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอย่างเป็นสุข
(Art of Living and Working for Happiness)
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and His Environment)
จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
(Psychology and Human Relations)
หลักการจัดการ
(Principles of Management)
กีฬาศึกษา
(Sport Education)
การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
ศิลปะการแสดงในอาเซียน
(Performing Arts in ASEAN)
วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
(Aspects of ASEAN Culture)

มคอ. 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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083 108
083 109
083 110
083 111
083 112
084 101
084 102
084 103
084 104
084 105
084 106
084 107
084 108

วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
(ASEAN Music Culture)
การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
(Creative Living)
กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
(Activities for a Creative Life)
ประสบการณ์นานาชาติ
(International Experience)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
(Sufficiency Economy and Social
Development)
อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computer, Information Technology and
Communication)
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday
Life)
โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
(Science and Technology in ASEAN
Community)
พลังงานในอาเซียน
(Energy in ASEAN)
โลกและดาราศาสตร์
(Earth and Astronomy)

มคอ. 2

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

7

มคอ. 2

13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 13 รายวิชา
600 101
600 102
600 111
600 112
600 113
600 114

600 115
600 116
600 117
600 118
600 119
600 120
600 121

ภาษาอังกฤษสือ่ สารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
(Communicative English for Applied
Science)
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
(Technical English for Applied Science)
เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
(Clean Technology and Environment)
อาหารกับวิถีชวี ิตประจําวัน
(Food and Life Style)
ศิลปะการดํารงชีวิต
(Art of Living)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
คอมพิวเตอร์สาํ หรับการวิจัยด้านอาหาร
(Information Technology and Computer
Applications for Food Research)
เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
(Biotechnology and Life Quality)
ภาวะผู้นํากับการพัฒนา
(Leadership and Development)
พลังงานและสิง่ แวดล้อมกับชีวิต
(Energy and Environment for Life)
ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
(Business for Everyday Life)
ไฟฟ้าและความปลอดภัย
(Electricity and Safety)
การตลาดและการเงิน
(Marketing and Finance)
เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
(Network Technology and Communication)

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นผลิตบั ณฑิ ตทางด้ านธุร กิจวิศวกรรมที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบั ติ
รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการสร้างสรรค์
1.2 ความสําคัญ
การพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นไปอย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ว จึงมีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ และวิศวกรรม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าวจึงมีความจําเป็นต้องผลิตบัณฑิตไว้รองรับ ซึ่งบุคลากรทางด้านธุรกิจวิศวกรรมจัดเป็นผู้มี
บทบาทสําคัญต่อการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาประเทศในด้านดังกล่าว จึงได้ทําการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ด้านธุรกิจวิศวกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม จึงเป็นโอกาสอัน
ดีในการขยายการศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมออกไปสู่ภูมิภาคตะวันตก เพื่อตอบรับกับความต้องการของ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านธุรกิจวิศวกรรม
1.3.2 เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
1.3.3 เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้มีความคิดริเริ่มทางธุรกิจวิศวกรรมและปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและประเทศชาติ
1.3.4 เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ด้านการบริหารงานวิศวกรรมแก่สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
ธุรกิจวิศวกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ํา
กว่าที่ สกอ. กําหนดภายในระยะเวลา 5 ปี
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานภายใน
ระยะเวลา 3 ปี
แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญภายในระยะเวลา 2 ปี

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี

กลยุทธ์
ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กรและ
สถานประกอบการ
1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
แก่คณาจารย์
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
4. จํานวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
อื่น ๆ ของคณะ

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่ 1. จํานวนโครงการการพัฒนาทักษะ
เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม
การสอนและการประเมินผลการ
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์และ
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่
สื่อสาร
มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดยข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไป
ตามระเบียบการคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัว เนื่องจากนักศึกษามาจากหลายที่ หลากหลายวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นและอาหารการกินที่แตกต่างกันไป เมื่อต้องมาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จึงมีปัญหาในการปรับตัวให้
เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ
2.3.2 ปัญหาการเรียนด้วยความรู้ความเข้าใจในวิชาพื้นฐานที่แตกต่างกันในหลาย ๆ โรงเรียนที่
นักศึกษาเรียนมา ส่งผลให้เมื่อเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษา จึงมีปัญหาด้านการเรียนต่อในระดับความรู้ที่
สูงขึ้น อีกทั้งยังขาดการวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบแบบแผน
2.3.3 ปัญหาทางด้านการเงิน มีนักศึกษาบางส่วนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 กําหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด รวมทั้งมีนักศึกษารุ่นพี่คอยให้
คําแนะนําในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2.4.2 ภาควิช าวิ ศวกรรมเครื่องกลจัด ให้ มีการสอนปรับ พื้นฐานให้ กับ นักศึกษาทุกคนในช่ว ง
ก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษาต้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในกลุ่มของ
รายวิชาพื้นฐานเพิ่มขึ้น อีกทั้งปรับระดับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาให้ทัดเทียมกัน
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2.4.3 นักศึกษาสามารถขอกู้เงินโครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ นอกจากนี้
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีทุนการศึกษาในโครงการ
ต่าง ๆ รวมถึงการจัดให้นักศึกษาที่มีรายได้น้อยให้มาทํางานพิเศษในภาควิชาฯ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

70
70
-

70
70
140
-

70
70
70
210
-

70
70
70
70
280
70

70
70
70
70
280
70

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

560,000

1,120,000

2,100,000

2,800,000

2,800,000

2,100,000

4,200,000

7,245,000

9,660,000

9,660,000

5,901,375

7,068,294

8,253,344

9,457,614

9,817,539

8,561,375

12,388,294

17,598,344

21,917,614

22,277,539
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2560

2561

ก. งบดําเนินการ
5,036,656
5,338,855
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
864,719
1,729,438
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
150,000
150,000
ทุนการศึกษา
รายจ่ายระดับ
560,000
1,120,000
มหาวิทยาลัย
6,611,375
8,338,294
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
1,000,000
1,000,000
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์เพื่อการ
5,100,000
5,100,000
พัฒนาหลักสูตร
ค่าสิ่งก่อสร้าง
6,100,000
6,100,000
รวม (ข)
12,711,375
14,438,294
รวม (ก)+(ข)
70
140
จํานวนนักศึกษา
181,591
103,131
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 100,000 บาทต่อปี

2562

2563

2564

5,659,187

5,998,738

6,358,662

2,594,157

3,458,876

3,458,876

150,000

150,000

150,000

2,100,000

2,800,000

2,800,000

10,503,344

12,407,614

12,767,539

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,100,000

5,100,000

5,100,000

-

-

-

6,100,000

6,100,000

6,100,000

16,603,344

18,507,614

18,867,539

210

280

280

79,064

66,099

67,384

2.7 ระบบการศึกษา
[]
แบบชั้นเรียน
[ ]
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
[ ]
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
[ ]
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-learning)
[ ]
แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
[ ]
อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนไม่น้อยกว่า 30
วิชาบังคับ
จํานวน
9
กลุ่มวิชาภาษา
จํานวน
9
วิชาบังคับเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า 9
จํานวนไม่น้อยกว่า
3
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จํานวนไม่น้อยกว่า
3
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า
3
วิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา จํานวนไม่น้อยกว่า 12
กลุ่มวิชาบังคับ
จํานวน
6
กลุ่มวิชาเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า
6
หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนไม่น้อยกว่า 110
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน
42
กลุ่มวิชาบังคับ
จํานวน
50
กลุ่มวิชาเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า 18
หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไม่น้อยกว่า 6
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กําหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจําหน่วยงานหรือกลุ่มวิชาทีร่ ับผิดชอบวิชานั้น ๆ ดังนี้
081 มหาวิทยาลัยศิลปากร
082 มหาวิทยาลัยศิลปากร
083 มหาวิทยาลัยศิลปากร
084 มหาวิทยาลัยศิลปากร
600 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
623 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชัน้ ปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ
1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3
2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
5 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และระดับบัณฑิตศึกษา

14

มคอ. 2

เลขตัวทีส่ อง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา คือ
0 = กลุ่มวิชาพื้นฐานธุรกิจวิศวกรรม
1 = กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม
2 = กลุ่มวิชาชีพการบัญชี
3 = กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
4 = กลุ่มวิชาอื่น ๆ
5 = วิชาสัมมนาและงานโครงงานธุรกิจวิศวกรรม
เลขตัวทีส่ าม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในแต่ละรายวิชากําหนดเกณฑ์ในการคํานวณหน่วยกิตจาก จํานวนชั่วโมงบรรยาย
(บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1
สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จํานวนหน่วยกิต =
บ+ป+น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจํานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์

15

081 101
081 102
081 103

082 101
082 102
082 103
082 104
082 105
082 106
082 107
082 108
082 109
082 110

มคอ. 2

3.1.3.3 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) วิชาบังคับ จํานวน 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
(English for Everyday Use)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Skills Development)
(2) วิชาบังคับเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยให้เลือกรายวิชาจากทั้ง 3
กลุ่มวิชา กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ต่อไปนี้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
มนุษย์กับศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
มนุษย์กับการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Life)
อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(World Civilization)
อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Civilization)
ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Meditation for Self-Development)
ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)
(Art and Visual Culture)
ดนตรีวิจักษ์
3(3-0-6)
(Music Appreciation)
ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอย่างเป็นสุข
3(3-0-6)
(Art of Living and Working for Happiness)
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083 101
083 102
083 103
083 104
083 105
083 106
083 107
083 108
083 109
083 110
083 111
083 112
084 101
084 102
084 103
084 104
084 105

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and His Environment)
จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
(Psychology and Human Relations)
หลักการจัดการ
(Principles of Management)
กีฬาศึกษา
(Sport Education)
การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
ศิลปะการแสดงในอาเซียน
(Performing Arts in ASEAN)
วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
(Aspects of ASEAN Culture)
วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
(ASEAN Music Culture)
การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
(Creative Living)
กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
((Activities for a Creative Life)
ประสบการณ์นานาชาติ
(International Experience))
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
(Sufficiency Economy and Social Development)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computer, Information Technology and Communication)
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)

มคอ. 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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084 106
084 107
084 108

600 101
600 102
600 111
600 112
600 113
600 114
600 115
600 116
600 117
600 118
600 119
600 120
600 121

มคอ. 2

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Science and Technology in ASEAN Community)
พลังงานในอาเซียน
3(3-0-6)
(Energy in ASEAN)
โลกและดาราศาสตร์
3(3-0-6)
(Earth and Astronomy)
(3) วิชาศึกษาทั่วไปที่กาํ หนดโดยคณะวิชา จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาบังคับ จํานวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ภาษาอังกฤษสือ่ สารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Communicative English for Applied Science)
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Technical English for Applied Science)
กลุ่มวิชาบังคับเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้
เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Clean Technology and Environment)
อาหารกับวิถีชวี ิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Food and Life Style)
ศิลปะการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Art of Living)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์สําหรับการวิจัยด้านอาหาร 3(3-0-6)
(Information Technology and Computer Applications for Food Research)
เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Biotechnology and Life Quality)
ภาวะผู้นํากับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Leadership and Development)
พลังงานและสิง่ แวดล้อมกับชีวิต
3(3-0-6)
(Energy and Environment for Life)
ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business for Everyday Life)
ไฟฟ้าและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Electricity and Safety)
การตลาดและการเงิน
3(3-0-6)
(Marketing and Finance)
เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Network Technology and Communication)
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623 111
623 112
623 121
623 122
623 131
623 132
623 210
623 213
623 221
623 231
623 302
623 314
623 341
623 342
623 211
623 212

หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่น้อยกว่า 110 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 42 หน่วยกิต ประกอบด้วย
การคํานวณและกลศาสตร์สําหรับชีวิตประจําวัน
(Calculation and Mechanics for Everyday Life)
การเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
(Computer Aided Drawing)
หลักการบัญชี 1
(Principles of Accounting I)
หลักการบัญชี 2
(Principles of Accounting II)
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจวิศวกรรม
(Engineering Business Economics)
การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม
(Industrial Marketing for Engineering Business)
เทอร์โมฟลูอดิ ส์สําหรับธุรกิจวิศวกรรม
(Thermo - Fluids for Engineering Business)
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต
(Manufacturing Processes Technology)
การภาษีอากรธุรกิจ
(Business Taxation)
การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
(Organization and Human Resources Management)
สถิติธุรกิจวิศวกรรม
(Engineering Business Statistics)
วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารธุรกิจวิศวกรรม
(Communicative English in Engineering Business)
ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอในธุรกิจวิศวกรรม
(English for Presentation in Engineering Business)
(2) กลุ่มวิชาบังคับ จํานวน 50 หน่วยกิต ประกอบด้วย
อุปกรณ์วัสดุกอ่ สร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า
(Construction Materials and Electrical Devices)
เครื่องมือวัดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(Measuring Instrument and Electronic Devices)

มคอ. 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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623 214
623 215
623 216
623 222
623 301
623 311
623 312
623 313
623 321
623 322
623 323
623 351
623 352
623 411
623 412
623 413
623 421

ปฏิบัติการไฟฟ้า
(Electrical Laboratory)
ปฏิบัติการการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
(Computer Aided Manufacturing Laboratory)
ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1
(Mechanical Manufacturing Laboratory I)
การบัญชีต้นทุน
(Cost Accounting)
กฎหมายธุรกิจวิศวกรรม
(Business and Engineering Law)
อุปกรณ์การทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล
(Refrigeration Equipment and Fluid Mechinery)
อุปกรณ์เครือ่ งแลกเปลี่ยนความร้อน
(Heat Exchanger Equipment)
ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2
(Mechanical Manufacturing Laboratory II)
การบัญชีชั้นกลาง 1
(Intermediate Accounting I)
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
(Accounting Software Package)
การบัญชีชั้นกลาง 2
(Intermediate Accounting II)
โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1
(Engineering Business Project I)
การฝึกงาน
(Practical Training)
อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก
(Pneumatic and Hydraulic Components)
การประมาณราคางานวิศวกรรม
(Engineering Cost Estimation)
ปฏิบัติการนิวเมติก
(Pneumatic Laboratory)
การบัญชีชั้นสูง 1
(Advanced Accounting I)

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

มคอ. 2

1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1*(ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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623 422
623 431
623 451
623 452

623 511
623 512
623 513
623 514
623 515
623 516
623 517
623 551
623 521
623 522
623 523

มคอ. 2

การบัญชีเพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
(Managerial Accounting)
การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Business Project Management)
โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2
1(0-3-0)
(Engineering Business Project II)
โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 3
1(0-3-0)
(Engineering Business Project III)
(3) กลุ่มวิชาเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชา
ต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์
พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
3(3-0-6)
(Combustion System and Emission Control Devices)
คอมพิวเตอร์สาํ หรับธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Computer for Engineering Business)
3(3-0-6)
หม้อไอน้ําและอุปกรณ์
(Boiler and Equipment)
เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ
3(3-0-6)
(Biomass Fuel and Its Conversion)
การอนุรักษ์พลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation)
แบบจําลองต้นทุนงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Cost Modeling)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Special Topic in Engineering)
กลุ่มวิชาธุรกิจ
การบัญชีชั้นสูง 2
3(3-0-6)
(Advanced Accounting II)
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
(Internal Audit and Control)
การจัดการภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Management)

21

623 531
623 532
623 533
623 534
623 535
623 552
623 553

การจัดทําแผนธุรกิจ
(Business Plan)
การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
(Project Feasibility Assessment)
ธุรกิจโลจิสติกส์
(Logistics Business)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
(Office Automation Systems)
หัวข้อพิเศษทางการบัญชี
(Special Topic in Accounting)
หัวข้อพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม
(Special Topic in Engineering Business)

มคอ. 2

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

หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใน
กลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต้องนําไปคิดค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชา
เลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ

การนั บหน่ ว ยกิ ต ในแต่ล ะหมวดวิ ช า ให้ นั บ เป็ น รายวิ ช า จะแยกนั บ หน่ ว ยกิ ต รายวิ ช าใด
รายวิชาหนึ่งไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้

22

มคอ. 2

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
081 101
081 102
623 111
623 121
623 131
……….…..
……….…..

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
การคํานวณและกลศาสตร์สําหรับชีวิตประจําวัน
หลักการบัญชี 1
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจวิศวกรรม
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
21

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
081 103
623 112
623 122
623 132
……….…..

ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
หลักการบัญชี 2
การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
18

23

มคอ. 2

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
600 101
623 210
623 211
623 214
623 215
623 221
623 231
……….…..

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสือ่ สารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เทอร์โมฟลูอดิ ส์สําหรับธุรกิจวิศวกรรม
อุปกรณ์วัสดุกอ่ สร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ปฏิบัติการไฟฟ้า
ปฏิบัติการการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
การภาษีอากรธุรกิจ
การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
20

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
600 102
623 212
623 213
623 216
623 222
……….…..
……….…..

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เครื่องมือวัดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต
ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1
การบัญชีต้นทุน
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3
3
19
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
623 301
623 302
623 312
623 313
623 321
623 322
623 341

ชื่อรายวิชา
กฎหมายธุรกิจวิศวกรรม
สถิติธุรกิจวิศวกรรม
อุปกรณ์เครือ่ งแลกเปลี่ยนความร้อน
ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2
การบัญชีชั้นกลาง 1
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารธุรกิจวิศวกรรม
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
623 311
623 314
623 323
623 342
623 351
……….…..
……….…..

ชื่อรายวิชา
อุปกรณ์การทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล
วิศวกรรมความปลอดภัย
การบัญชีชั้นกลาง 2
ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอในธุรกิจวิศวกรรม
โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
3
19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
รหัสวิชา
623 352

ชื่อรายวิชา
การฝึกงาน
รวมจํานวน

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
1*(ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง)
-
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
623 421
623 422
623 431
623 451
……….…..

ชื่อรายวิชา
การบัญชีชั้นสูง 1
การบัญชีเพือ่ การจัดการ
การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม
โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
6
16

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
623 411
623 412
623 413
623 452
……….…..

ชื่อรายวิชา
อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก
การประมาณราคางานวิศวกรรม
ปฏิบัติการนิวเมติก
โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 3
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
6
14
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
หลักเกณฑ์และแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการดําเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
Principles and concepts of communication; the use of Thai language skills
for effective and creative communication in daily life and for knowledge seeking.
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
(English for Everyday Use)
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการฟังและการพูดในชีวิตประจําวัน และใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถสรุปใจความสําคัญ ฝึกเขียนในระดับย่อหน้า
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
Practice of four language skills with an emphasis on listening and speaking
in everyday life and in various situations; practice of reading comprehension to
be able to summarize main points; practice of paragraph writing; ability to use
English as a tool for knowledge seeking.
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Skills Development)
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการอ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่าน สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟังจับใจความและสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
Practice of four language skills with an emphasis on reading and discussion
on what is read; ability to use information from reading to write; listening for
main ideas; ability to use English as a tool for knowledge seeking.
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082 101 มนุษย์กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
ความสําคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรง
บันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึง
ปัจจุบัน ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญต่อไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะใน
ฐานะสื่อความคิด อารมณ์ คติความเชื่อ และการสะท้อนภาพสังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงาน
ศิลปะจากแง่มุมสุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และสังคม
The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources of
inspiration; the evolution of art in the areas of visual arts, drama and music from
the past to the present; unique characteristics of artworks, arts as an expression
of mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a reflection of society, art
appreciation from aesthetic perspectives and the interaction between art,
mankind and society.
082 102 มนุษย์กบั การสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
วิวัฒนาการของมนุษย์และบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมและ
รูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัย
มาถึงปัจจุบัน โดยให้ความสําคัญแก่ประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้ ปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์
กระบวนการสร้ า งสรรค์ ลั ก ษณะและผลผลิ ต ของการสร้ า งสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่ อ
มนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจาก
มุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete
creation which have been the foundations of human civilization from the past to
the present; contributing factors, processes, characteristics and outputs of
creativity and impacts on mankind in each period; analysis from the perspective
of history and relevant disciplines.
082 103 ปรัชญากับชีวติ
3(3-0-6)
(Philosophy and Life)
ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต การแสวงหาความจริง
ความรู้ คุณค่าทางจริยธรรมและความงาม การคิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหา
ร่วมสมัย อันจะนําไปสู่การสร้างสํานึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
The significance of philosophy, concepts and philosophical methods
related to life; the acquisition of truth, knowledge, ethical values and beauty;
logical thinking and analysis of contemporary issues leading to ethical
consciousness and social and personal responsibilities.
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082 104 อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(World Civilization)
ความหมายของคําว่า อารยธรรม รูปแบบและปัจจัยพื้นฐานที่นําไปสู่กําเนิด ความรุ่งเรือง
และความเสื่อมของอารยธรรมสําคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการสั่งสมความเจริญที่มา
จากความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้จากประสบการณ์ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ
ทั้งในด้านวัตถุธรรม และจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม
ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซึ่งยังคงมีคุญูปการต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน
The significance of civilization; forms and fundamental factors leading to
the origin of civilization, the glory and decline of world civilization in each period;
the process of civilization accumulating from creativity and learning experience
and material and spiritual interaction between civilizations related to politics and
government, law, literature, art, philosophy, religions and beliefs benefiting
present society.
082 105 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Civilization)
พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์
ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
บทบาทของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on
historical background, creativity, social value, folk wisdom and cultural heritage:
language, literature, art, religion, politics and government, the economy and
society; the effects of science and technology; the role of Thailand as a member
of the international community.
082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
การตั้ ง ถิ่ น ฐานที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ภู มิ ศ าสตร์ แ ละระบบนิ เ วศน์ รู ป แบบที่ ห ลากหลายของ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและ
มรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ
ในประชาคมอาเซียน
The development of settlements in relation to geography and ecology.
Examining different styles of vernacular architecture, in the context of belief,
religion, and culture. The development of architecture, its related arts and
architectural heritage. Contemporary architecture indicative of the identity of
ASEAN countries.

29

มคอ. 2

082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Meditation for Self-Development)
ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทําสมาธิ
ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และ
การนําสมาธิไปใช้ในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา
แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา
Meanings, objectives, methods, and stages of meditation. The
commencement of meditation, the characteristics, and benefits of recitation and
meditation. Characteristics of anti-meditative states and the applications of
meditation in daily life. Meditation for study and work, including the
characteristics, stages, qualities, and benefits of Dhyana (contemplation) and
jhana (awareness). Concepts of Vipassana (insight) and the differences between
Samatha (serenity) and Vipassana, including diagrams of Samatha and Vipassana
techniques. The relevance of Vipassana for global citizens.
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)
(Art and Visual Culture)
ผลผลิ ตทางวัฒ นธรรมในด้านศิล ปะ การออกแบบ และสถาปั ต ยกรรมจากปั จจั ย ของ
ปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก ผลกระทบจาก
การรับวัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย
Cultural products in art, design and architecture as reflection of philosophy,
politics, economics science and technology of western culture, effect of the
adoption of Western visual culture on Thai society.
3(3-0-6)
082 109 ดนตรีวิจกั ษ์
(Music Appreciation)
องค์ประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและต่างชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและต่างประเทศที่
สําคัญ การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติต่าง ๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบ้าน ลักษณะเฉพาะของ
ดนตรีประจําชาติไทย ความสัมพันธ์ระหว่างคีตศิลป์กับศิลปะแขนงอื่น
Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai and
foreign composers; comparison of characteristics of music from different nations
and folk music; unique characteristics of Thai music, and the relationship
between music and other art forms.
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082 110 ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอย่างเป็นสุข
3(3-0-6)
(Art of Living and Working for Happiness)
การเรียนรู้เพื่อความเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ตั ว เองและสั ง คม หลั ก การทํ างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น บุค ลิ ก ภาพและมารยาททางสั ง คม คุ ณธรรม
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตและการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แนวทางการดําเนินชีวิตและ
การทํางานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Studying in order to understand oneself and others. Roles and
responsibility for oneself and community. Principles of cooperation. Personality
and social manners. Morals and ethics in everyday life and work. Ways of living
and working based on principles of sufficiency economy.
083 101 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ ปัจจัยที่นําไปสู่ความเสื่อม
โทรมของสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละภู มิ นิ เ วศน์ ลั ก ษณะและขอบเขตของปั ญ หาในปั จ จุ บั น
แนวโน้มของปัญหาในอนาคตและผลกระทบต่อมนุษยชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อนําไปสู่สังคมแบบยั่งยืน
The relationship among humans, environment and geographical ecology;
the harmonious relationship of living things with the balance of nature; factors
leading to degradation of natural environment and geographical ecology;
characteristics and scopes of present problems; trends of problems in the future,
the effect of the problems on human race; enhancement and involvement in
environmental management for the sustainable society.
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Psychology and Human Relations)
ธรรมชาติของมนุษย์ในด้านพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอื่น ทัศนคติและความพึงพอใจ
ระหว่างบุคคล การสื่อสาร สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หลักการจูงใจและการให้กําลังใจ อารมณ์
การควบคุมอารมณ์และการจัดการความเครียด การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผู้นํา
การทํางานเป็นหมู่คณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
Human nature focuses on development, developmental stages,
contributing factors to the development, self-perception and perception of
others, attitude, interpersonal satisfaction, communication and interpersonal
relations, principle of motivating people, emotion, emotional control and coping
with stresses, personality development, adjustment, leadership, teamwork, an
application of psychology for self improvement and to create the quality of life.

31

มคอ. 2

083 103 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
ความหมาย นัยและความสําคัญของคําว่า การจัดการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดในเชิง
ปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอื้อต่อความสําเร็จในการดําเนินชีวิต การประกอบกิจหรือ
ภารกิ จ ใด ๆ ก็ ต ามของปั จ เจกบุ ค คล องค์ ก รและสั งคมให้ ลุ ล่ วงไปอย่ างมีป ระสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การ
กําหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองค์กร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากร
และการติดตามประเมินผล
Meanings and importance of the management. Purposes and principles of
philosophical concepts in theoretical contributing to success in life. Operation or
mission of individual; organizations and societies to be accomplished efficiently
and effectively with ethics and social responsibility. Policy and planning;
organisational behavior; organising; resource management and evaluation.
083 104 กีฬาศึกษา
3(2-2-5)
(Sport Education)
ความเป็นมาของกีฬา เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา ทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา
มารยาทของผู้เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น รวมถึงบทบาทหน้าที่การเป็นนักกีฬาและผู้ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีต่อการ
เสริมสร้างสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัยนิยมหนึ่งชนิดกีฬา
The history of sport education, learning, training, skills development,
technical of sport, regulations and rules, etiquette of players and spectators,
physical fitness, accident prevention of sport, first aid, the role of a good athlete
and an audience, the benefits of sport to enhance wellness. A choice to study an
international sport or contemporary sport.
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics, Government and Economy)
โครงสร้าง ระบบและกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการ
บทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางการเมือง
การปกครองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของ
โลกาภิวัตน์ที่มีต่อระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ
Structure, system and processes of Thai politics; government and the
economy; the development of government and civil society’s roles; analysis of
the relationship between political mechanisms, government and the economy
affecting national development; analysis of the impact of globalization on
politics, government and economy.
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083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน
3(3-0-6)
(Performing Arts in ASEAN)
รู ป แบบ เนื้ อ หา เอกลั ก ษณ์ และบริ บ ทของการก่ อ เกิ ด ศิ ล ปะการแสดงในประชาคม
อาเซียน จุดร่วมในเชิงอัตลักษณ์ที่สะท้อนผ่านศิลปะการแสดง
Forms, content, uniqueness and context of the formation of performing
arts in ASEAN countries; the shared identities reflected in performing arts.
083 107 วิถวี ัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
(Aspects of ASEAN Culture)
การก่ อ เกิ ด ของอาเซี ย นและประชาคมอาเซี ย น อั ต ลั ก ษณ์ ความหลากหลาย และ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ของพลเมืองอาเซียน
The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, diversities
and the cultural relationship among ASEAN countries and their intercultural
communication.
083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Music Culture)
วั ฒ นธรรมดนตรี ใ นประชาคมอาเซี ย น ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละพั ฒ นาการดนตรี ใ นพื้ น ที่
วัฒนธรรมหลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงสําคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน
ความสัมพันธ์ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน
Musical culture in the ASEAN community; history and development of
mainstream ASEAN music culture, music theories; musical instruments;
ensembles; major songs and key ASEAN composers and musicians; the
relationship between ASEAN music and other art forms; the present situation of
ASEAN music.
083 109 การใช้ชวี ิตอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Living)
ความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพในการดําเนินชีวิต ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ชุดความคิดต่างๆ ที่กําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิต การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลัทธิบริโภคนิยม
ปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ การบริโภคทรัพยากร การ
อยู่อาศัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จิตอาสา หน้าที่พลเมือง
Creativity and aesthetics of individual, family and community life, including
factors determining lifestyle. Examining sufficiency living, consumerism, basic
factors and facilities in human living. Understanding resource consumption,
inhabitance, social and environmental responsibility and civil duty.
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083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Activities for a Creative Life)
ความหมายและความสําคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ การปลูกฝังทัศนคติที่ ดีของการเป็นพลเมือ งโลก การสร้ างเสริมจิตอาสา คุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาการทํางานเป็นทีม การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชีวิต
โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ
The meaning and importance of self-development for students. Desired
graduate attributes and the cultivation of a positive attitude as a global citizen.
The encouragement of volunteerism, morality, ethics and honesty. Teamwork
development. Lifelong learning from student development activities.
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ
3(3-0-6)
(International Experience)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจําคณะ/นักศึกษาออกค่าใช้จ่ายเอง
ความสํ า คั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการโดยการเดิ น ทางและ
ประสบการณ์ในต่า งประเทศ การวางแผน และการเตรี ยมการเดินทาง ฝึกประสบการณ์ ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย สถาบั น ทางวิ ช าการ หรื อ สถาบั น อื่ น ในต่ า งประเทศโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ/มหาวิทยาลัย และเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนประชาชนของประเทศนั้น ๆ
The importance and objectives of integrated learning through travels and
international experiences, including planning and preparation of trips, training for
experience at a university, academic institute or other institutions in a foreign
country as suggested by the Faculty of University. Knowledge and experience of
language, culture, tradition and history gained from the chosen country.
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Social Development)
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้เกิดการตระหนักที่ดีในวิถีการดํารงชีวิต
Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency economy.
Case studies of royally-initiated projects related to sufficiency economy.
Application of sufficiency economy principles to proper awareness in ways of life.
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084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะ
ของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ
ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการจากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์
ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค
Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food hygiene
and health; diet imbalanced with diseases; eating habits and health; nutritional
problems and diseases; diseases from contamination of food preservatives and
packaging; food safety and consumer protection.
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการ
จัดการมลพิษด้านต่าง ๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้พลังงานและการจัดการ
Compositions and relationships of natural elements. Causes, impacts, and
management of various types of pollutants. Energy. Impact and management of
energy usage.
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication)
บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน
แนวโน้ ม ในอนาคต ความรู้ พื้ น ฐาน การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ การรั ก ษาความมั่ น คง
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Roles and significance of computers, information technology, and
communication in modern days. Future trends. Basic knowledge, creative
applications, securities, laws, and ethics related to computer and information.
084 104 คณิตศาสตร์และสถิตใิ นชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
เซต ระบบจํานวนจริง ตรรกวิทยา ความน่าจะเป็น ประเภทของข้อมูล สถิติพรรณนา เลข
ดัชนี ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ บัญชีรายรับ-รายจ่าย
Real number systems. Logic. Probability. Type of data. Descriptive statistics.
Index number. Interest. Income tax. Basic accounting.
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084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(World of Technology and Innovation)
ปรั ช ญา แนวคิ ด และการสร้ างสรรค์ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมต่ า ง ๆ ในปั จจุ บั นและ
อนาคต การพัฒ นา การประยุ กต์ ใ ช้ แ ละการจั ด การ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
Philosophy, concepts and innovative technology and various innovation in
the present and future. Development, application and management. Role and
effect of developed technology and innovation on the life, economics and social.
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Science and Technology in ASEAN Community)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และนัก
เทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ
เพื่อแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน
Science and technology for the creative and sustainable development of
ASEAN community, with regards to society, economy, art, culture, education,
public health environment. Examining community education resources for
science and technology, and knowledge exchange between ASEAN scientists and
technologists. Public communication activities, and the creation of media
resources to demonstrate the impact of science and technology on the
community.
084 107 พลังงานในอาเซียน
3(3-0-6)
(Energy in ASEAN)
ความสํ า คั ญ ของพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม ประเภทของพลั ง งาน เทคโนโลยี ก ารผลิ ต
พลั งงาน สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม การใช้ พ ลั งงานของอาเซี ย นและของโลก แหล่ ง พลั ง งาน
หมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในอาเซียน ศักยภาพในการผลิตพลังงานในอาเซียน นโยบาย
ด้านพลังงานในอาเซียน ภาวะโลกร้อน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้พลังงาน
Importance of energy and environment. Types of energy. Energy conversion
technology. Situation and trend of energy use in ASEAN and in the world.
Renewable and alternative energy resources in ASEAN. Potentials of energy
production in ASEAN. Energy policies in ASEAN. Global warming. Environmental
impacts due to energy use.
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084 108 โลกและดาราศาสตร์
3(3-0-6)
(Earth and Astronomy)
ความเป็นมาและความสําคั ญของวิชาดาราศาสตร์ บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทาง
อุตุ นิยมวิ ทยา ปรากฏการณ์ แ ละสังเกตการณ์ ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและกลุ่มดาวบน
ท้องฟ้า การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere and
meteorological forecasting. Astrological phenomena and observation, the solar
system, constellations and application of this knowledge in everyday life.
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Communicative English for Applied Science)
การอ่านบทความและเขียนสรุปใจความสําคัญ การตีความหมายของสํานวน การเขียน
รายงาน การเขียนจดหมายโต้ตอบและบันทึกข้อความ การเขียนประวัติส่วนตัว การติดต่อสื่อสาร
การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การแนะนําตัว การสัมภาษณ์งาน การนําเสนอด้วยวาจา
การอธิบายความ
Reading article and writing summary. Interpretation of idioms, Report
writing. Writing of corresponding letter and memorandum. Curriculum vitae
writing. Communication. English for job application. Self introducing. Job
interview. Oral presentation. Explanation.
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Technical English for Applied Science)
การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน สําหรับการประยุกต์ทางเทคนิค การอ่านบทความ
และ สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟและ
ตาราง การเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ
Speaking, listening, reading and writing for technical applications. Reading of
scientific and technological articles and publications. Explanation of procedure,
chart, graph and table. Abstract and article writing.
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600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Clean Technology and Environment)
ข้อจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและอิทธิพลของมนุษย์ แหล่งของมลภาวะและผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แหล่งของพลังงานและการนําไปใช้โดยเน้นพลังงานสะอาด เทคโนโลยี
สะอาดและการนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมีการเกษตร อุตสาหกรรมยา
อุตสาหกรรมฟอกย้อมและสิ่งทอ และอุตสาหกรรมพลาสติก การสังเคราะห์สะอาดและการ
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
Resource limitation and human influences. Sources of pollution and their
impacts on society and environment. Energy resources and their emphasizing
clean energy. Clean technology and its applications in food industries.
agrochemical industries, pharmaceutical industries, bleaching, dyeing and textile
industries, plastic industries. Clean synthesis and environmental designs.
3(3-0-6)
600 112 อาหารกับวิถชี ีวิตประจําวัน
(Food and Life Style)
ประโยชน์ของอาหารแต่ละประเภทในทางโภชนศาสตร์ หลักการและวิธีการถนอมอาหาร
ทั่วไป การสุ ข าภิ บาลอาหารเบื้อ งต้นในชี วิต ประจํา วัน หลั ก เกณฑ์ ที่ ใช้ ในการเลื อกซื้อ สิ น ค้ า
ผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความปลอดภัย ภัยที่ควรระวังซึ่งปนเปื้อนมากับอาหาร สถานการณ์ของ
สินค้า อาหารไทยและแนวทางการพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลก
Nutritional benefits of each category of food. Principles and procedure of
typical food preservation. Basic food sanitation in daily life. Criteria for selective
purchasing of safe food. Hazard bewareness of contaminants in food. Situation of
Thai food commodity and development of Thai food products for global
markets.
600 113 ศิลปะการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Art of Living)
การจั ด ระเบี ย บชี วิ ต การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและมารยาทสั ง คม บทบาทและความ
รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก การสร้าง
ความสุขให้กับชีวิต แรงบันดาลใจในการสร้างความสําเร็จในอาชีพ ความหมายและความสําคัญ
ของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณในการทํางานอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณกับ
การดํารงชีวิตในสังคม
Life discipline. Personality development and social etiquette. Role and
responsibility to family and society. Analytical thinking. Communication and
significance. Ethics in industry. Relationship between ethics and social living.
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600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
สําหรับการวิจยั ด้านอาหาร
(Information Technology and Computer Applications for Food Research)
ประเภทของสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร วิธีค้นหาบทความ วิธีการค้นหาสิทธิบัตร การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณที่ใช้ในกระบวนการแปร
รูปอาหาร
Types of scientific and technological publications. Sources of food science
and technology information. Method of article searching. Method of patent
searching. Using software for data analysis and presentation. Using software for
calculation in food processing.
600 115 เทคโนโลยีชวี ภาพกับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Biotechnology and Life Quality)
ประวัติ วิวัฒนาการและหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ เซลล์พื้นฐานของชีวิต
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านพฤกษศาสตร์
และปศุสัตว์ การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดล้อม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
History, evolution and fundamental of Biotechnology. Basic cells of life.
Genetically modified organism. Biotechnology for life enhancement in plant
biology, animal livestock, medicine, food industry, and environment. Ethical
issues in biotechnology.
600 116 ภาวะผู้นํากับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Leadership and Development)
ความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้นํา ทักษะจําเป็นในการเป็นผู้นํา การพัฒนาภาวะผู้นํา
ความแตกต่างของวัฒนธรรมสําหรับผู้นํา การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ การ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและการควบคุม และการจัดการ
ความเครียด
Needs theories and leadership. Skills needed for leaders. Leadership
development. Multicultural leaders. Team building, Motivation. Human relation.
Problem solving. Decision Making. Conflict management. Communication and
controls. Stress management.
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600 117 พลังงานและสิง่ แวดล้อมกับชีวิต
3(3-0-6)
(Energy and Environment for Life)
ความสําคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อการดํารงชีวิต พลังงานประเภทฟอสซิล ปัญหา
การหมดไปของเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ปัญหาภาวะโลกร้อนและผลกระทบของภาวะมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ จากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล พลังงานทางเลือกในปัจจุบัน มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
Importance of energy and environment for living. Fossil energy. Depletion
problem of fossil fuel. Global warming problem and other pollution impacts on
environment from fossil fuels. Current alternative energy. Environmental quality
standards.
600 118 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business for Everyday Life)
แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนและวิเคราะห์การลงทุน วิธีการจัดตั้ง
สถานประกอบการ รูปแบบองค์กรธุรกิจ กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การบัญชี
เบื้องต้น การจัดทํางบประมาณ กฎหมายทางธุรกิจ การตลาดและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
Concept of entrepreneurship. Investment planning and analysis.
Establishment of business enterprises. Business organizational structures. Business
strategies. Business documents. Fundamental accounting. Budgeting. Business
laws and regulations. e-commerce marketing. Codes of business conduct and
ethics.
600 119 ไฟฟ้าและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Electricity and Safety)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดเพลิงไหม้ทางไฟฟ้า
และวิธีป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้า เรียนรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้า ระบบสายดินและกระแส
ไหลลงดิน ความรู้เรื่องการตรวจวัด ความปลอดภัยในการทํางาน และควรระวังเกี่ยวกับไฟฟ้า
Fundamental knowledge of electricity. Electric shock and short circuit.
Electric fire and protection. Study of electrical wiring. Grounding systems and
ground leakage current. Knowledge of work safety inspection. Caution and first
aid for electrical accidents.
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600 120 การตลาดและการเงิน
3(3-0-6)
(Marketing and Finance)
ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการเงินอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมทางการตลาด การ
วิจัย การตลาด กลไกตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนแบ่งตลาด การวางแผนการตลาด หลักการ
ของเงินทุนทางธุรกิจอุตสาหกรรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน การคาดการณ์ทางการเงิน
การระดมทุนในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Relation industrial marketing and finance. Marketing environment. Marketing
research. Marketing mechanism. Customer behavior. Marketing segmentation.
Marketing planning. Principles of industrial business finance. Financial strategic
planning. Financial forecasts. Fundraising in short. Intermediate, and long terms.
Finance risk management.
3(3-0-6)
600 121 เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
(Network Technology and Communication)
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีเครือข่าย โครงสร้างของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ที่
ใช้ ใ นระบบเครื อ ข่ า ย มาตรฐานการสื่ อ สารแบบมี ส าย มาตรฐานการสื่ อ สารแบบไร้ ส าย
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ระบบฝังตัว การใช้งานในชีวิตประจําวัน ในอุตสาหกรรม และในระบบ
สารสนเทศ
Role and Importance of network technology. Structure of network system.
Devices used in network system. Wired communication standard. Wireless
communication standard. Internet of things. Embedded system. Applications in
daily life, in industry, and in information system.
หมวดวิชาเฉพาะ
3(3-0-6)
623 111 การคํานวณและกลศาสตร์สาํ หรับชีวิตประจําวัน
(Calculation and Mechanics for Everyday Life)
ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ เมตริกซ์และตัวกําหนด สมการเชิงอนุพันธ์ การเคลื่อนที่และกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลแรงและโมเมนต์ หลักการของงานและพลังงาน กฎอนุรักษ์พลังงาน
ความเค้นและความเครียดในวัสดุ หลักการสถิตย์ศาสตร์ของไหล การอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวันด้วยหลักการทางกลศาสตร์ การประยุกต์ใช้กลศาสตร์ในการยกและเคลื่อนย้าย
วัตถุ แรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Trigonometry. Vectors. Matrices and determinants. Differential equations.
Motion and Newton’s law of motion. Equilibrium of force and moment. Concept
of work and energy. Law of energy conservation. Stress and strain in materials.
Concept of fluids at rest. Explanation of everyday life phenomena by mechanical
concepts. Application of mechanics in lifting and transportation. Force in
structure and machine elements.
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623 112 การเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ย
3(3-0-6)
(Computer Aided Drawing)
การเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น เรขาคณิตบรรยาย การกําหนดความหยาบละเอียด
ของผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การกําหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน
ทางเรขาคณิต มาตรฐานและสัญลักษณ์ของแบบทางวิศวกรรม การอ่านแบบทางวิศวกรรม การ
เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การใช้โปรแกรมเขียนแบบระดับกลางและระดับสูง การใช้โมดูล
เขียนแบบสองมิติเพื่อเขียนและแก้ไขแบบสองมิติ การใช้โมดูลสร้างโมเดลสามมิติเพื่อเขียนแบบ
และแก้ ไ ขโมเดลสามมิติ การประกอบชิ้ น ส่ วนและการจํ าลองสภาพการเคลื่อ นไหวในโมดูล
แอสเซ็มบลี
Basic engineering drawing. Descriptive geometry. Surface finishing. Fitting
and tolerance. Geometric dimension and tolerance. Engineering drawing
standards and symbols. Reading of engineering drawings. Drawing of mechanical
elements. Use of drawing programs in mid-range or high-range levels. Use of twodimensional drawing modules to draw and modify two-dimensional drawing. Use
of three-dimensional drawing modules to draw and modify three-dimensional
drawing. Use of assembly modules to assemble components created by part
module and to simulate the motions of parts.
623 121 หลักการบัญชี 1
3(3-0-6)
(Principles of Accounting I)
ความหมายและประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี รูปแบบของธุรกิจ แนวความคิดและ
หลักการบัญชี กระบวนการทางการบัญชี การจัดทํากระดาษทําการและงบการเงินของกิจการที่
ให้บริการซื้อขายสินค้าและการผลิตสินค้า การบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การปรับปรุง
รายการการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ บัญชีคุมยอด สมุดรายวันเฉพาะและสมุดรายวันทั่วไป
การแก้ไขรายการบัญชีให้ถูกต้อง
Meaning and usefulness of accounting information. Types of businesses.
Accounting concepts and principles. Accounting procedures. Preparation of
working paper and financial statements of businesses in both merchandise
purchase and sale and manufacturing. Introductory accounting for value added
tax. Updating of inventory accounts. Control accounts. Special and general
(genial) daily journals. Correction of accounts.
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623 122 หลักการบัญชี 2
3(3-0-6)
(Principles of Accounting II)
วิชาบังคับก่อน : 623 121 หลักการบัญชี 1
การบัญชีเงินสดและระบบใบสําคัญสั่งจ่าย การบัญชีลูกหนี้ ตั๋วเงิน เงินลงทุน สินทรัพย์ที่
ไม่มีตัวตน ที่ดิน อาคารโรงงานและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ งบ
การเงินของกิจการอุตสาหกรรม การทํางบการเงินจากบัญชีที่ไม่สมบูรณ์
Accounting for cash transactions and voucher system. Accounts receivable.
Notes. Investment. Intangible assets. Property. Plant and equipment. Natural
resources. Liabilities and equities. Financial statements of industrial businesses.
Preparation of financial statements from incomplete accounting information.
623 131 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Business Economics)
แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ และอุปทาน การกําหนดราคาโดยอุปสงค์และ
อุปทาน แนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีอ รรถประโยชน์ และเส้นความพอใจเท่ากันเกี่ยวกั บ
พฤติกรรมผู้บริโภค แนวความคิดพื้นฐานของการผลิต ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน รูปแบบต่าง ๆ
ของตลาดกับดุลยภาพของหน่วยผลิตและอุตสาหกรรม ทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยตลาดและราคาของ
ปัจจัยการผลิต การแทรกแซงราคา บทนําเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การภาษีอากร รายได้ประชาชาติ
ระบบการธนาคาร อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อและเงินฝืด
Concepts in economics, demand and supply. Price determination by
demand and supply. Basic concepts in utility theory and indifference curve
related to consumer behaviors. Basic concepts of production. Theories of
production and costs. Various forms of markets and equilibrium of the firms and
industries. General theories of market and price of production factors. Product
pricing intervention. Introduction to economic of taxation. National income.
Banking systems. Interest rates. Inflation and deflation.
623 132 การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Marketing for Engineering Business)
ความหมายและลักษณะทั่วไปของการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม พฤติกรรมการซื้อสินค้า
อุตสาหกรรมของลูกค้า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายสินค้าอุตสาหกรรม การกําหนดราคา
และการเลือกช่องทางการจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด การควบคุมและแนวโน้มของการตลาด
สินค้าอุตสาหกรรม
Meaning and general characteristics of industrial product marketing.
Customers’ behaviors of purchasing industrial products. Relationship between
customers and suppliers of industrial products. Product pricing and selling port
selection. Marketing promotion. Control and trends of industrial product
marketing.

43

มคอ. 2

623 210 เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Thermo – Fluids for Engineering Business)
หลักการพื้นฐานของเทอร์โมไดนามิกส์ สมบัติของสารบริสุทธิ์และของผสม งานและความ
ร้อน เอนทาลปี กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรกําลังและวัฏจักรทําความเย็น
หลักการพื้นฐานการถ่ายเทความร้อน หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ของของไหล สถิตยศาสตร์
ของของไหล สมการความต่อเนื่อง สมการของเบอร์นูลลี สมการพลังงาน การไหลหนืดภายในท่อ
การไหลภายนอก เกริ่นนําเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหลเบื้องต้น
Basic principles of thermodynamics. Properties of pure substances and
mixtures. Work and heat. Enthalpy. First law of thermodynamics. Power cycle and
refrigeration cycle. Basic principles of heat transfer. Basic principles of fluid
mechanics. Fluid statics. Continuity equation. Bernoulli equation. Energy
equation. Viscous flow in pipes. External flow. Introduction to fluid machineries.
623 211 อุปกรณ์วัสดุกอ่ สร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Construction Materials and Electrical Devices)
กฏหมายพาณิชยกรรมด้านการค้าวัสดุก่อสร้าง แนะนําความเค้น ความเครียด และสมบัติ
พื้นฐานของวัสดุวิศวกรรมชนิดหลัก ๆ ประกอบด้วย โลหะ พลาสติก ยาง แอสฟัลต์ ไม้ เซรามิกส์
คอนกรีต และวัสดุเสริมองค์ประกอบ การเลือกใช้วัสดุวิศวกรรมสําหรับงานต่าง ๆ การจัดเก็บ
วัสดุวิศวกรรมและการจัดการวัสดุคงคลัง การขนย้ายและความปลอดภัยในการขนย้ายวัสดุ
วิ ศ วกรรม การขึ้ น ทะเบี ย นและการติ ด ตามทะเบี ย นวั ส ดุ การควบคุ ม วั ส ดุ เ ข้ า ออกหน้ า งาน
การตลาดของสินค้าวัสดุวิศวกรรม ไฟฟ้าเบื้องต้นและหลักความปลอดภัย เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
พื้นฐานเทคนิคการใช้เครื่องมือทางไฟฟ้า วัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และการบํารุงรักษา การอ่าน
แบบและสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การสํารวจราคาค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในงานไฟฟ้า การทําบัญชีและการคํานวณในงานด้านไฟฟ้า การเริ่มต้นธุรกิจ
Commercial laws for construction material trading. Introduction to stress,
strain, and basic properties of principal engineering materials comprising metals,
plastics, rubber, asphalt, wood, ceramics, concrete and composite materials.
Selection of engineering materials for various applications. Engineering material
storing and management. Transportation and safety of transporting engineering
materials. Registration of materials and monitoring of registered materials. Site
material control. Marketing of engineering materials. Introduction to electricity
and safety principles. Electrical measuring instruments. Basic techniques for the
application of electrical tools, electrical materials, electrical equipment and
maintenance. Electrical drawing reading and symbols. Electrical leased line.
Fundamental electronic devices. Investigation of electrical component costs.
Accounting and calculation in electrical field. Entrepreneurship.
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623 212 เครื่องมือวัดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Measuring Instruments and Electronic Devices)
การสํารวจราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์ การทําบัญชีและการคํานวณในงาน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หลักการเครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้า
และทางกลรวมถึง การวัดระยะขจัด ความเครียด ความเร็ว ความเร่ง ความดัน อัตราไหลและ
อุ ณ หภู มิ รายละเอี ย ดและข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค ของเครื่ อ งมื อ วั ด ทางวิ ศ วกรรมและอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความผิดพลาดจากการวัดด้วยหลักการทางสถิติ การเริ่มต้นธุรกิจ
Investigation of electronic component costs. Accounting and calculation in
electronic field. Marketing of electronic products. Principles of measuring
instruments for electrical and mechanical quantities including the measurement
of displacement, stress, velocity, acceleration, pressure, flow rate and
temperature. Details and specifications of engineering measuring instruments and
electronic devices. Measurement error analysis by using statistical principles.
Entrepreneurship.
623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes Technology)
กระบวนการผลิตพื้นฐาน เครื่องจักรกลพื้นฐาน งานหล่อ กรรมวิธีการหล่อโลหะ การขึ้น
รูปด้วยกรรมวิธีร้อน การขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีเย็น งานเชื่อมด้วยไฟฟ้า งานเชื่อมด้วยแก๊ส งานตัด
ด้วยแก๊ส การขึ้นรูปโลหะแผ่น เครื่องมือตัดโลหะ เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องกัดเฟือง
เครื่องเจียระไน การควบคุมเชิงตัวเลข งานทําเกลียว กรรมวิธีการผลิตอย่างพิเศษ ความสัมพันธ์
ระหว่างวัสดุกับกระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต
Basic manufacturing processes. Basic machine tools. Foundry. Metal
foundry processes. Hot forming process. Cold forming process. Electric welding.
Gas welding. Gas cutting. Metal sheet forming. Metal cutting machines. Milling
machines. Sawing machines. Drilling machines. Broaching machines. Grinding and
abrasive machines. Computational Numeric Control (CNC). Thread cutting works.
Special manufacturing processes. Material and manufacturing process
relationships. Manufacturing cost.
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623 214 ปฏิบัติการไฟฟ้า
1(0-3-0)
(Electrical Laboratory)
วัสดุสารกึ่งตัวนํา แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง วงจรสามเฟส การทดสอบหม้อแปลง การ
ถอดและประกอบมอเตอร์ การควบคุมมอเตอร์ การต่อพ่วงเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของ
วงจรควบคุมและวงจรกําลัง การอ่านแบบไฟฟ้า
Semiconductor devices. DC power supply. Three-phase circuit. Transformer
testing. Motor disassembly and assembly. Motor controlling. Electrical generator
coupling. Relations between controlled circuits and power circuits. Reading
electrical drawings.
623 215 ปฏิบัติการการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ย
1(0-3-0)
(Computer Aided Manufacturing Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 623 112 การเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบเพื่อสร้างชิ้นงาน เทคนิคการสร้าง
ชิ้นงานด้วยโปรแกรมโซลิด เวิร์ค การเขี ยนจีโค้ด การใช้ โปรแกรมด้านแคดแคม เพื่อ จําลอง
รูปแบบการขึ้นรูปและปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงาน
Use of computer software for product designing and drawing. Techniques
for creating products with SolidWorks, writing G-code, and using CAD/CAM
software for forming simulation and workshop.
623 216 ปฏิบัติการเครือ่ งกลการผลิต 1
1(0-3-0)
(Mechanical Manufacturing Laboratory I)
กระบวนการเชื่อมแบบต่างๆ การจัดทําแผนการผลิต แผนการตัดวัสดุ การเตรียมจิกซ์และ
ฟิกเจอร์สําหรับงานประกอบ การเชื่อมในโรงงาน การเชื่อมในสนาม การตรวจสอบแนวเชื่อม
Various types of welding process. Production planning. Cutting plan. Jigs
and fixtures for fabrication work. Shop welding. Field welding. Welding inspection.
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623 221 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Taxation)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากรและภาษี
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจ อากรแสตมป์อื่น ๆ ประเด็นปัจจุบัน
เกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
Principles and assessment of taxation according to Revenue Codes and
other relevant business taxes including personal income tax, corporate income
tax, value added tax, specific tax, withholding tax, business tax, stamps duties.
Current issues of taxes involved in business.
623 222 การบัญชีตน้ ทุน
3(3-0-6)
(Cost Accounting)
บทบาทของการบัญชีต้นทุน แนวคิดต้นทุน การจําแนกต้นทุน หลักการและกระบวนการ
ของการบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุนสําหรับวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชี
สําหรับเศษวัสดุ สินค้าเสีย และสินค้ามีตําหนิ การบัญชีต้นทุนงานสั่งทํา การบัญชีต้นทุนช่วง การ
บัญชีต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุน การบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
Roles of cost accounting. Cost concepts. Cost classification. Principles and
processes of cost accounting. Cost accounting for raw materials, labor and factory
overhead. Accounting for wasted materials, scraps and defective products. Joborder costing systems. Process costing systems. Standard costing systems. Cost
variance analysis. Accounting for joint and by-products. Activity-based costing.
623 231 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Organization and Human Resources Management)
กระบวนการวางแผนการจัดโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์องค์กร เครื่องมือสมัยใหม่ที่ใช้ในการ
จัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ต่าง ๆ ของการบริหารกําลังคนในองค์กร การ
วางแผนอัตรากําลัง การจัดหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมิน
งานและประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
ค่าตอบแทน กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง นโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงานและ
แรงงานสัมพันธ์
Planning process of organizational structure. Corporate strategies. Modern
tools of organizational management. Human resource management. Functions of
human resource management in an organization. Personnel planning. Personnel
recruitment. Training and development. Job evaluation and performance
appraisals. Employees’ health and safety management. Compensation. Bargaining
strategies. Governmental policies affecting labor markets and labor relations.
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623 301 กฎหมายธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Business and Engineering Law)
หลักการทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย กฎหมายธุรกิจ ลักษณะ
ทั่วไปของสัญญา กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาที่สําคัญ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ การซื้อขาย การเช่า
ทรั พ ย์ การเช่ า ซื้ อ การยื ม การค้ํ าประกั น การจํ า นอง การจํ า นํ า การเป็ น ตั ว แทน การเป็ น
นายหน้า การประกันภัย ตั๋วเงิน เช็ค และความผิดเกี่ยวกับเช็ค หุ้นส่วน บริษัท และกฎหมายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
ได้แก่ กฎหมายด้านงานก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร อาคารชุด การป้องกันและระงับอัคคีภัย
มาตราชั่งตวงวัด ยานยนต์ วัตถุอันตราย วิศวกร การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
General principles of civil and commercial laws of Thailand. Business laws.
General characteristics of contracts. Laws regarding important specific contracts in
business, merchanting, hire of property, hire purchase, loan, suretyship, mortgage,
pledge, agency, brokerage, insurance, bills, cheques and offences related to
cheques, partnership, company, and other business laws. Laws related to
engineering work and engineering safety including laws in construction, building
control, condominium, fire protection and extinguishing, scaling and
measurement, automobiles, hazardous materials, engineers,
national
environmental promotion and preservation.
623 302 สถิตธิ ุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Business Statistics)
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
ค่าคาดหมายและฟังก์ชันก่อกําเนิดโมเมนต์ การประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็น การกระจายตัว
ของค่าตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การออกแบบแบบสํารวจ
ข้อมูล การใช้วิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์สําหรับการแก้ปัญหา
Probability theory. Random variables. Continuous and discrete probability
distributions. Expected values and moment generating functions. Application of
probability theory. Sampling distribution. Statistical inference. Parameter
estimation. Hypothesis testing. Correlation and regression analysis. Analysis of
variance. Questionnaire design. Use of statistical methods to solve engineering
business problems and application of computers for problem solving.
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623 311 อุปกรณ์การทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)
(Refrigeration Equipment and Fluid Machinery)
หลักการและประเภทของอุปกรณ์การทําความเย็นและปรับอากาศ การคํานวณทาง
เทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์การทําความเย็นและปรับอากาศ ชนิดและคุณสมบัติของสารทําความเย็น
อุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ
เทคโนโลยีห้องสะอาดเบื้องต้น ข้อมูลทางเทคนิค สมรรถนะ และการเลือกใช้งาน รายละเอียด
สําคัญในการซื้อขาย การกําหนดรายละเอียดวัสดุและรายละเอียดด้านเทคนิค หลักการและ
ประเภทของเครื่องจักรกลของไหล การคํานวณทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหลเบื้องต้น
ประเภทและการทํ า งานของเครื่ อ งสู บ น้ํ า พั ด ลม และเครื่ อ งอั ด อากาศ ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค
สมรรถนะ และการเลือกใช้งาน รายละเอียดสําคัญในการซื้อขาย การกําหนดรายละเอียดวัสดุ
และรายละเอียดด้านเทคนิค การเริ่มต้นธุรกิจ
Principles and classifications of refrigeration and air conditioning equipment.
Basic technical calculations of refrigeration and air conditioning equipment. Types
and properties of refrigerants. Equipment and components in refrigeration
system, air conditioning system and air ventilation system. Basic clean room
technology. Specifications, performance, and selection. Important details in
commercial trading. Material and technical specifications. Principles and
classifications of fluid machinery. Basic technical calculations of fluid machinery.
Types and operations of water pumps, fans, and air compressors. Specifications,
performance, and selection. Important details in commercial trading. Material and
technical specifications. Entrepreneurship.
623 312 อุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Exchanger Equipment)
พื้นฐานและลักษณะการถ่ายเทความร้อน หลักการและประเภทของเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้ อ น การคํ า นวณทางเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร้ อ น อุ ป กรณ์ แ ละ
ส่วนประกอบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ข้อมูลทางเทคนิค สมรรถนะ และการเลือกใช้งาน
การกํ าหนดรายละเอี ย ดวั ส ดุ แ ละรายละเอีย ดด้ านเทคนิ ค รายละเอี ย ดสํ า คัญ ในการซื้ อ ขาย
การตลาดสํ า หรั บ เครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร้ อ น การใช้ เ ครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร้ อ นเพื่ อ การ
ประหยัดพลังงาน การแนะนําพินช์เทคโนโลยี การเริ่มต้นธุรกิจ
Basics and modes of heat transfer. Principles and types of heat exchangers.
Technical calculation of heat exchangers. Equipment and components of heat
exchangers. Technical information, performance, and selection. Material and
technical specifications. Important details in commercial trading. Marketing for
heat exchangers. Use of heat exchangers for energy saving. Introduction to pinch
technology. Entrepreneurship.
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623 313 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2
1(0-3-0)
(Mechanical Manufacturing Laboratory II)
การทดลองพื้นฐานของการกลึง การกลึงปาดหน้า กลึงปลอกผิว กลึงเรียว กลึงเกลียว กลึง
คว้านรู และกลึงเซาะร่อง การไส การแปรรูปโลหะด้วยเครื่องกัดโดยการกัดปาดหน้าและการกัด
ร่อง
Basic experiments of turning, facing turning, round turning, tapering,
threading, boring, and countering. Shaping. Milling using partial face milling and
end milling.
623 314 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
หลักการวิศวกรรมความปลอดภัย แนวปฏิบัติความปลอดภัยและการควบคุมอันตราย
กฎหมายความปลอดภั ย และมาตรฐานความปลอดภั ย อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล
อุปกรณ์ความปลอดภัยในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ระบบความร้อน ระบบไฟฟ้า ระบบลมอัด
และกระบวนการผลิตต่าง ๆ
Principles of safety engineering. Safety practices and hazard control. Safety
laws and standards. Personal protective equipment. Safety equipment for
buildings, industrial factories, thermal systems, electrical systems, compressed air
systems, and manufacturing processes.
623 321 การบัญชีชั้นกลาง 1
3(3-0-6)
(Intermediate Accounting I)
หลักการและวิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับปัญหาด้านสินทรัพย์ การจําแนกประเภทสินทรัพย์
การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
Accounting principles and practices with problems related to assets. Asset
classification. Asset realization and evaluation. Pricing. Allocation of assets to cost
and expense based on accounting principles. Impairment of assets. Presentation
and disclosure of assets in financial statements.
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623 322 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Software Package)
วิชาบังคับก่อน : 623 122 หลักการบัญชี 2
โครงสร้างทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บั ญ ชี ใ นการจั ด เตรี ย มเอกสารทางบั ญ ชี การบั น ทึ ก รายการทางบั ญ ชี และการประมวลผล
สารสนเทศทางการบัญชีแบบระบบเชื่อมโยง
General structure of accounting software packages. Usage of accounting
software packages for preparing accounting documents, recording accounting
transactions and processing accounting information as network systems.
623 323 การบัญชีชั้นกลาง 2
3(3-0-6)
(Intermediate Accounting II)
หลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและส่วนของเจ้าของ กิจการ
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด การแสดงและการวัดมูลค่า การนําเสนองบการเงิน
Accounting principles and practices for liabilities and owner’s equity.
Partnership and company corporation. Disclosure and evaluation measurement.
Financial statement presentation.
623 341 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Communicative English in Engineering Business)
ทักษะการพูดและการฟัง โดยเน้นการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ธุรกิจบริการ และวิศวกรรม
Speaking and listening skills emphasizing communication in various
situations related to business, services and engineering work.
3(3-0-6)
623 342 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอในธุรกิจวิศวกรรม
(English for Presentation in Engineering Business)
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการนําไปใช้เพื่อเสนอรายงานและ
โครงงานอย่างเป็นทางการ
Listening, speaking, reading and writing skills emphasizing formal
presentation of reports and projects.
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623 351 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1
1(0-3-0)
(Engineering Business Project I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คัดเลือกหัวข้อโครงงานด้านธุรกิจวิศวกรรม ที่มาและความสําคัญของหัวข้อ ศึกษาเอกสาร
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงการ กําหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
Selecting a project topic on engineering business. Rationale of the topic.
Literature review on related documents, theories and research studies. Feasibility
study. Project objective formation.
623 352 การฝึกงาน
1(ไม่น้อยกว่า 320 ชัว่ โมง)
(Practical Training)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U
ฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน บริษัท หรือสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
Not less than 320 working hours of practical training at the factories,
companies or institutes approved by the Department of Mechanical Engineering.
623 411 อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก
3(3-0-6)
(Pneumatic and Hydraulic Components)
หลักการทางกายภาพของระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์ไฮดรอลิก สัญลักษณ์ของวงจร การ
ควบคุมการผลิตและการจ่ายกําลังลมอัด อุปกรณ์นิวเมติก อุปกรณ์ควบคุมแบบไฟฟ้า - นิวเมติก
อุปกรณ์ควบคุมแบบนิวเมติก - ไฮดรอลิก อุปกรณ์พีแอลซี การตลาดสําหรับสินค้าอุปกรณ์ ไฮด
รอลิกและนิวเมติก
Physical principles of hydraulic systems. Hydraulic devices. Symbols in
circuit diagrams. Production control and distribution of compressed air.
Pneumatic devices. Electro-pneumatic control devices. Pneumatic-hydraulic
control devices. PLC devices. Marketing of pneumatic and hydraulic components.
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623 412 การประมาณราคางานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Cost Estimation)
การศึกษาแบบและรายการประกอบแบบด้านงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า การ
จัดการโครงการ และงานระบบวิศวกรรม การจัดทําบัญชีปริมาณงาน การจัดหาและสืบราคาค่า
วัสดุและค่าแรง การถอดแบบและประมาณราคาในงานวิศวกรรม ขั้นตอนการเสนอราคา การ
ประกวดราคา การต่อรองราคาการจัดทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงวดงานทางด้าน
งานวิศวกรรม
Examining engineering drawings and specifications for civil engineering,
electrical engineering, project management, and engineering working system. Job
management accounting. Material and labor procurement and cost evaluation.
Engineering cost estimation. Quotation procedure. Bidding. Bargaining. Engineering
contraction and payment planning.
623 413 ปฏิบัติการนิวเมติก
1(0-3-0)
(Pneumatic Laboratory)
การออกแบบสําหรับวงจรนิวเมติกพื้นฐาน สัญลักษณ์ของวงจรนิวเมติก การวางลําดับของ
วงจรนิวเมติก แผนภาพวงจรนิวเมติกอย่างง่ายของกระบอกสูบทํางานแบบเดี่ยวและแบบคู่ วงจร
ควบคุมความเร็ว
Design for basic pneumatic circuits. Symbols of pneumatic circuits.
Sequencing of pneumatic circuits. Simple pneumatic circuit diagrams of single
and double acting cylinder. Speed control circuits.
623 421 การบัญชีชั้นสูง 1
3(3-0-6)
(Advanced Accounting I)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
งบการเงินระหว่างกาล การบัญ ชีสําหรับรายการที่เป็นเงินตราต่ างประเทศ การแปลงค่างบ
การเงิน การบัญชีสํานักงานใหญ่และสาขา การปฏิบัติการทางบัญชีสําหรับสัญญาก่อสร้าง ธุรกิจ
ฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชําระ ธุรกิจให้เช่า และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Accounting policy. Accounting changes and error correction. Interim
financial statement. Accounting of foreign currency transactions. Translation of
foreign financial statements. Head-office and branch accounting. Accounting
practices for construction contracts, consignment, installment sales, leasing
business and real estate business.

53

มคอ. 2

623 422 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Managerial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : 623 222 การบัญชีต้นทุน
บทบาทการบัญชีเพื่อการจัดการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี พฤติกรรมต้นทุน การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ต้นทุน-ปริมาณ-กําไร การงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม การบัญชีตามความ
รับผิดชอบ การกําหนดราคาโอน การตัดสินใจระยะสั้น การวิเคราะห์งบการเงิน
Role of accounting in management under environmental changes. Code of
ethics for professional accountants. Cost behavior. Cost accounting for
management. Cost-volume-profit relation analysis. Budgeting for planning and
control. Responsibility accounting. Transfer pricing. Short-term decision making.
Financial analysis.
623 431 การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Business Project Management)
ความจําเป็็นในการจัดการโครงการ การกําหนดวัตถุประสงค์์ การวางแผน การดําเนินการ
การประเมินและการควบคุม การปรับแผนโครงการด้านวิศวกรรม กระบวนการเลือกเทคโนโลยี
การพัฒนา โครงการในระยะต่าง ๆ การทําโครงสร้้างรายละเอียดของงาน กําลังคน และ
ค่าใช้จ่าย
Necessity of project management. Objective determination. Planning.
Implementation. Evaluation and control. Engineering project adjustment.
Technology selection process. Project development at different phases.
Preparation of work breakdown structure (WBS), organizational breakdown
structure (OBS) and cost breakdown structure (CBS).
623 451 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2
1(0-3-0)
(Engineering Business Project II)
วิชาบังคับก่อน : 623 351 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1
จัดทําข้อเสนอโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ที่มาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์
สมมติฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนงาน ทฤษฎี กรอบแนวคิด และขั้นตอนการดําเนินงาน
โครงงานนั้น ๆ การนําเสนอข้อเสนอโครงงาน
Project proposal preparation consisting of rationale, objectives, hypotheses,
literature review, schedule, theories, conceptual frameworks, and procedures.
Project proposal presentation.
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623 452 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 3
1(0-3-0)
(Engineering Business Project III)
วิชาบังคับก่อน : 623 451 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2
ดํ า เนิ น โครงการในหั ว ข้ อ เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกลนําเสนอโครงงานและเอกสารปริญญานิพนธ์
Conducting a project on a topic related to business engineering approved
by the Department of Mechanical Engineering. Project presentation and project
report submission.
623 511 พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
ความหมายของพลังงานทดแทน อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้การเปลี่ยนพลังงาน
ทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้า อุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ด้านพลังงาน
ลม อุปกรณ์ด้านพลังงานน้ํา อุปกรณ์ด้านพลังงานจากชีวมวล การเลือกและการจัดการอุปกรณ์
ต่าง ๆ ด้านพลังงานทดแทน
Definition of renewable energy. Tools and equipment in renewable energy
conversion to thermal and electrical energy. Solar energy equipment. Wind
energy equipment. Hydro energy equipment. Biomass energy equipment.
Selection and management of renewable energy equipment.
623 512 ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
3(3-0-6)
(Combustion System and Emission Control Devices)
เชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการเผาไหม้ คุ ณ สมบั ติ เ ชื้ อ เพลิ ง ระบบการเผาไหม้ แ ละอุ ป กรณ์
กระบวนการเผาไหม้ การควบคุมมลพิษในหม้อไอน้ําและเตาเผา เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ
กฎหมายและข้อกําหนดในการควบคุมมลพิษ
Types of fuel. Properties of fuels. Combustion systems and equipment.
Combustion processes. Emission control in boilers and furnaces. Emission control
technologies. Laws and regulations for emission control.
623 513 คอมพิวเตอร์สําหรับธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Computer for Engineering Business)
การแสดงข้อมูลและระบบตัวเลข โครงสร้างคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟท์ แวร์ ประยุ กต์ ที่ ใช้ ใ นเชิงธุ รกิ จและวิ ศวกรรม ระบบโครงสร้ างฐานข้อ มู ลเบื้ อ งต้น การ
ประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจวิศวกรรม
Data presentation and numerical systems. Computer structure. Hardware in
a computer system. Application software in business and engineering.
Fundamentals of database structure system. Application of a computer system in
engineering business.
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623 514 หม้อไอน้ําและอุปกรณ์
3(3-0-6)
(Boiler and Equipment)
หลักการทํางานและประเภทของหม้อน้ํา พิกัดของหม้อน้ํา เชื้อเพลิงและระบบการเผาไหม้
กับดักไอน้ํา เครื่องสูบน้ําป้อนหม้อน้ํา ถังพักน้ํา เครื่องอุ่นน้ําป้อน ระบบปรับสภาพน้ํา ท่อและ
ฉนวนในระบบหม้อน้ํา การบํารุงรักษาหม้อน้ํา รายละเอียดและข้อมูลทางเทคนิคของหม้อน้ําและ
อุปกรณ์ การเลือกใช้งานและเปรียบเทียบข้อมูลทางเทคนิค การเริ่มต้นธุรกิจ
Principles and classification of boilers. Boiler capacity. Fuel and combustion
systems. Steam traps. Feed water pumps. Feed water tanks. Economizers. Water
treatment systems. Pipe and insulation in a boiler system. Boiler maintenance.
Details and specifications of a boiler and equipment. Specification selection and
comparison. Entrepreneurship.
623 515 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ
3(3-0-6)
(Biomass Fuel and Its Conversion)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวมวล ข้อดีและข้อเสียของเชื้อเพลิงชีวมวล การปรับปรุงสภาพโดย
การอัดแน่น การคั่ว การทําถ่าน การแปลงสภาพเป็นเชื้อเพลิงเหลว และการแปลงสภาพเป็น
เชื้อเพลิงก๊าซ
General information on biomass. Advantages and drawbacks of biomass
fuel. Biomass upgrading by densification, torrefaction, carbonization, liquefaction
and gasification.
623 516 การอนุรักษ์พลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation)
สถานการณ์พลังงานของโลกและประเทศไทย ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงาน การใช้พลังงาน
ในภาคเศรษฐกิจ หลักเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การตรวจวัดการใช้
พลังงาน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัดการใช้พลังงาน มาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
อุต สาหกรรมและขนส่ง การตรวจวัด และพิสู จน์ ผลการประหยัด พลั งงาน การวิ เคราะห์ ทาง
เศรษฐศาสตร์ ระบบการจัดการพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน รายละเอียด
สําคัญสําหรับการทําธุรกิจที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน การตลาดสําหรับธุรกิจที่ปรึกษาด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา
Global and Thailand’s energy situations. Fundamental knowledge on
energy. Energy use in the economic sector. Basic principles of energy
conservation and management. Energy audit. Energy audit tools and techniques.
Energy conservation measures in building, industry and transportation sectors.
Energy saving measurement and verification. Economic analysis. Energy
management system. Energy conservation laws. Important details for running
energy conservation consultant business. Marketing for energy conservation
consultant business. Case studies.
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623 517 แบบจําลองต้นทุนงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Cost Modeling)
การคํ า นวณปริ ม าณวั ส ดุ แบบจํ า ลองทํ า นายค่ า วั ส ดุ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพิ กั ด ของ
เครื่องจักรและราคา เส้นโค้งนอมัลไลซ์ราคาเครื่องจักร ความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดของเครื่องจักร
กับการใช้พลังงานความร้อนและไฟฟ้า การคํานวณค่าพลังงานความร้อนและค่าไฟฟ้า กฏหมาย
แรงงาน การคิดค่าแรงฐานกิจกรรม การคิดค่าแรงในโครงการงานวิศวกรรม การประเมินอายุของ
โครงการ การคิ ด มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น และอนาคตของโครงการงานวิ ศ วกรรม การพิ จ ารณาจุ ด ที่
เหมาะสมเชิงต้นทุนรวมและการพิจารณาจุดที่เหมาะสมเชิงผลประหยัดสุทธิสําหรับการออกแบบ
งานวิศวกรรม โครงการแบบจําลองต้นทุนงานวิศวกรรม
Material quantity calculation. Material cost prediction model. Relationship
of machine rating and its cost. Machine cost normalization curve. Relationship of
machine rating with respect to heat and electrical energy consumption. Heat and
electricity cost calculation. Labor laws. Activity-based labor cost calculation.
Labor cost calculation of an engineering project. Project life cycle assessment.
Present and future worth of an engineering project. Total cost optimization and
net saving optimization for engineering design. Project of engineering cost
modeling.
623 521 การบัญชีชั้นสูง 2
3(3-0-6)
(Advanced Accounting II)
การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม การบัญชีสําหรับกิจการร่วมค้า การจัดทํางบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวม ระบบ
บัญชีเดี่ยว การบัญชีกองทุนและกิจการไม่หวังผลกําไร
Accounting for combined corporate entities. Accounting issues related to
investments in associated and subsidiary companies. Accounting for joint venture
companies. Preparation of consolidated financial and cash flow statements.
Single-entry system. Fund and non-profit accounting.
623 522 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
(Internal Audit and Control)
ลักษณะ ประเภท และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน กรอบงานการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร กรอบงานการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการ การประเมินผล การวางแผน
การตรวจสอบภายในการปฏิบัติงาน การสรุปข้อตรวจพบ การป้องกันการทุจริตและการสื่อสาร
ผลการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบภายใน
Characteristics, types and standards of internal auditing. Enterprise risk
management framework. Internal control framework. Corporate governance.
Evaluation. Internal audit planning. Operation. Audit finding conclusion. Fraud
prevention and communication of audit results. Internal audit reporting.
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623 523 การจัดการภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Management)
วิชาบังคับก่อน : 623 221 การภาษีอากรธุรกิจ
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางการบัญชีและหลักเกณฑ์ทางภาษีอากร
การคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีเป็นกําไรสุทธิ
ทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดทํารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรและการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีอากรต่อกรมสรรพากร กรณีศึกษาทางการจัดการภาษีอากร
Concepts and differences between accounting basis and taxation basis.
Calculation of income tax according to revenue code. Adjustment of net profits
from accounting to tax purposes including other tax reports related to taxation
and taxation submission to the Revenue Department. Case studies of tax
management.
623 531 การจัดทําแผนธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Plan)
ความสําคัญของการจัดทําแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของแผนธุรกิจ การ
เขียนแผนธุรกิจและกําหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แผนการบริหาร
จัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารการเงินและการ
ลงทุนแผน การบริหารความเสี่ยง การฝึกปฏิบัติการเขียนและการนําเสนอแผนธุรกิจ
The importance of a business plan. Objectives and components of a
business plan. Business plans and strategies formulation in line with business
environment. Organization and human resources management plan. Marketing
plan. Production plan. Financial planning and investment management. Risk
management. Business plan writing practice. Business plan writing and
presentation.
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623 532 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
3(3-0-6)
(Project Feasibility Assessment)
หลักการพื้นฐานของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจวิศวกรรม การตลาดของ
โครงการธุรกิจวิศวกรรม การบริหารงานและการเงิน ความเสี่ยงของการลงทุนและปัจจัยอื่น ๆ ที่
มี ผ ลต่ อ การดํ า เนิ น โครงการ ลั ก ษณะเฉพาะของโครงการธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล โยธา ไฟฟ้า และสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมถึง การตลาด แหล่งเงินทุน
หมุนเวียน การบริหารโครงการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการและ
กรณีตัวอย่าง
Basic principles of a feasibility study of engineering business projects.
Engineering business project marketing. Project and finance administration.
Investment risks and other factors that affect project operation. Specific
characteristics of engineering business projects in the fields of mechanical, civil,
electrical and environmental engineering including marketing, sources of
revolving fund, project administration and related laws. Decision making on
investing in projects and case studies.
623 533 ธุรกิจโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Logistics Business)
ภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้น ทฤษฎีเกมส์ของ
เบียร์ เครื่องมือและวิธีการในการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์อุปทาน การวางแผนอุป
สงค์อุปทาน การบริการลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน การจัดเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน การจัดการการ
ขนส่ง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงานโลจิสติกส์ กระบวนการวัดสมรรถนะในห่วงโซ่
อุปทาน
Overview of logistic management. Basic supply chain management. Game
theory of Beer. Tools and methods for analyzing supply chain. Demand
forecasting. Demand and supply planning. Customer services in supply chain.
Logistic network configuration. Transportation management. Information system
application in logistics. Performance evaluation process in supply chain.
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623 534 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ และเครื่ องมือสํา หรั บการจัดการเชิงกลยุ ทธ์ การ
วางแผนและการควบคุมกลยุทธ์ ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร
ขั้นตอนในการทําแผนกลยุทธ์ การบริหาร และการประเมินผลกลยุทธ์โดยเน้นกรณีศึกษาและ
ประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืน
Definitions, concepts, theories, methods and tools for strategic
management. Planning and control of strategy. Levels of strategic planning.
SWOT analysis. Vision, mission and objectives of organization. Procedures for
planning, management and evaluation of strategies emphasizing case studies and
current issue of interest on strategic management. Sustainable competitive
advantages.
623 535 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Office Automation Systems)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสํานักงานอัตโนมัติ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสํานักงานอัตโนมัติ
การจัดการข้อมูลและเอกสาร การสื่อสารระหว่างบุคคลในสํานักงานอัตโนมัติ การค้นหาและเก็บ
ข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการสิ่งแวดล้อมในสํานักงานอัตโนมัติ ผลกระทบและ
แนวโน้มของระบบสํานักงานอัตโนมัติ
Introduction to office automation systems. Equipment used in office
automation systems. Data and documentation management. Personal
communication in an automated office. Use of an electronic system for
information searching and storing. Environmental management in an automated
office. Effects and trends of office automation systems.
623 551 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
(Special Topic in Engineering)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรม
Topics of interest issues and innovations in engineering.

3(3-0-6)
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623 552 หัวข้อพิเศษทางการบัญชี
(Special Topic in Accounting)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ ๆ ทางการบัญชี
Topics of interest issues and innovations in accounting.
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3(3-0-6)

623 553 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Special Topic in Engineering Business)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ ๆ ทางด้านธุรกิจวิศวกรรม
Topics of interest issues and innovations in engineering business.

มคอ. 2
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน

1.

อาจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี
3-1017-01458-01-6

2.

3.

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

Ph.D. (Mechanical Engineering)
Sirindhorn International Institute of
Technology Thammasat University,
Thailand (2012)
M.Eng.Sc. (Mechanical Engineering
Science)
The University of New South
Wales, Australia (2006)
B.Eng. (Mechanical Engineering)
Sirindhorn International Institute of
Technology Thammasat University,
Thailand (2005)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุตม์
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
คุณานพดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2554)
3-5001-00377-09-2
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)
อาจารย์ ดร.จันทนา สังวรโยธิน บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)
3-7402-00445-28-4
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559)
บธ.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสยาม (2545)
บช.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (2547)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (2534)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
10
10

17

10

7

10

มคอ. 2
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ลําดับ
4.

5.

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
3-1014-02355-75-4

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)
อาจารย์ ดร.วีระนุช อินทะกันฑ์ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
3-5101-00150-77-2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2549)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
12
10

10

10

3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร

ลําดับ

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

1.

อาจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี
3-1017-01458-01-6

Ph.D. (Mechanical Engineering)
Sirindhorn International Institute of
Technology Thammasat University,
Thailand (2012)
M.Eng.Sc. (Mechanical Engineering
Science)
The University of New South
Wales, Australia (2006)
B.Eng. (Mechanical Engineering)
Sirindhorn International Institute of
Technology Thammasat University,
Thailand (2005)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
10
10

มคอ. 2
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ลําดับ
2.

3.

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2554)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)
อาจารย์ ดร.จันทนา สังวรโยธิน บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)
3-7402-00445-28-4
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559)
บธ.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสยาม (2545)
บช.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (2547)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (2534)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุตม์
คุณานพดล
3-5001-00377-09-2

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
3-1014-02355-75-4

5.

อาจารย์ ดร.วีระนุช อินทะกันฑ์ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
3-5101-00150-77-2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิริ
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จรุยนนท์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2546)
3-6099-00941-24-1
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536)

6.

ปร.ด. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
17
10

7

10

12

10

10

10

6

10

มคอ. 2
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ลําดับ
7.

8.

9.

10.

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมา
ศิริสมบูรณ์
3-1020-01011-94-0

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

Ph.D. (Mechanical Engineering)
Sirindhorn International Institute of
Technology Thammasat University,
Thailand (2008)
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล D.Eng. (Energy Technology)
เขตเจนการ
Asian Institute of Technology,
3-1022-01676-85-6
Thailand (2008)
M.S. (Civil Engineering)
University of Colorado, USA (2000)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
หุดากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
5-1306-00016-87-1
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรช Ph.D. (Optoelectronics Engineering)
พูลเทพ
Institut National Polytechnique de
3-7099-00461-14-1
Toulouse Universitaire de
Toulouse, France (2008)
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุมและ
เครื่องมือวัด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2545)
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (2541)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
8
10

7

10

12

10

12

10
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ลําดับ

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน

11.

อาจารย์ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์
3-7706-00342-92-0

12.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง
3-5399-00253-62-1

13.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย
วาสนานนท์
3-2499-00086-27-1

14.

อาจารย์วิชุดา เมตตานันท
3-1005-02488-52-6

15.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู
3-1021-00940-48-5

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (2541)
ปร.ด (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2553)
วศ.ม. (เทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)
วศ.ม. (เทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2549)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2547)
M.Eng. (Energy Technology)
Asian Institute of Technology,
Thailand (2003)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2543)
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2543)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
12
10

9

10

10

10

8

10

10

10

มคอ. 2

66

ลําดับ
16.

17

18

19

20

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
อาจารย์นพพงศ์ ศรีตระกูล
3-3599-00032-45-6

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2550)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อาจารย์ ดร.ณัฐ ธัชยะพงษ์
3-6399-00091-51-4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี
1-4899-00004-21-8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต))
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549)
อาจารย์ ดร.เดชาพันธ์
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
รัฐศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2555)
3-5201-00188-99-1
บช.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
บธ.บ. (การบัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2542)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-การบัญชี)
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา (2537)
อาจารย์ ดร.ชัชธานนท์ โพธิคุณ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
3-1016-00151-15-2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
10
10

10

10

10

10

6

10

0

10
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลําดับ
1.
2.
3.

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา
อาจารย์จงรัก ปริวัตรนานนท์ บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2554)
วท.บ. (การวิจัยดําเนินงาน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2538)
อาจารย์มานพ อิ่มอุระ
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2550)
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2542)
อาจารย์ ดร.นพวรรณ มุสิกบุตร บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2555)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550)
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2529)
ตําแหน่ง ชื่อ สกุล

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึกปฏิบัติงานได้แก่ การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนทางด้านธุรกิจ
วิศวกรรม เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี การขาย การบริหารวัตถุดิบและคลังสินค้า เลขานุการโครงการทาง
ธุรกิจวิศวกรรม และงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวิศวกรรม จํานวนไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานประกอบการได้
4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอ้ น
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ฝึกทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน ในโรงงาน บริษัท หรือสถาบันทีน่ ักศึกษาไปฝึกงาน
จํานวนไม่น้อยกว่า 320 (40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
5. ข้อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาทําโครงงาน/งานวิจัยในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ
สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกต์ในการทําโครงงาน/งานวิจัย มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัยที่สามารถทํา
สําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถทําวิจัยเบื้องต้น และ
เขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อนําเสนอสู่สังคมได้
5.3 ช่วงเวลา ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย และชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นและปลาย
5.4 จํานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(2) มีการกําหนดชัว่ โมงให้คําปรึกษา
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) คณาจารย์ในภาควิชาฯ กําหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
(2) อาจารย์และนักศึกษากําหนดหัวข้อ
(3) มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน/งานวิจัย จากรายงานที่ได้กําหนด
รูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา
(4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม
(5) ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันโดยการปรึกษา
(6) ผู้เรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย์ ซึ่งเข้าร่วมฟังการนําเสนอผล
การศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาธุรกิจวิศวกรรม มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขา
ธุรกิจวิศวกรรมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การวิจัยและการสร้างสรรค์
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาสามารถประมวลความรู้ 1. ขยายระยะเวลาในการฝึกทําวิจัยของนักศึกษา
และนํ า ไปใช้ ป ระยุ ก ต์ ง านได้ จ ริ ง มี 2. ให้เวลาในการฝึกปฏิบัติผ่านรายวิชา
ความพร้ อ มที่ จ ะออกไปประกอบ 623 215 ปฏิบัติการการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
วิชาชีพได้
623 216 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1
623 313 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2
คุณธรรม จริยธรรม และ
ให้นักศึกษารู้ถึงผลกระทบของการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ต่อสังคม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และสิ่งแวดล้อม รู้ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการรู้จัก
รับผิดชอบต่อสังคม หรืออาจจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์
ให้นักศึกษามีความสามารถในการนําความรู้ทางวิชาการในแขนง
ต่าง ๆ มาผสมผสานเพื่อประยุกต์ใช้ในการริเริ่มสร้างสรรค์โครงการ
ต่าง ๆ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม
(2) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
(3) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(4) มีความสํานึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
(5) มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
(6) สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) อธิบายให้เห็นคุณค่าและความสําคัญของการมีวินัย การเคารพกฎระเบียบ
การมีจิตสํานึกที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต
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(2) กํ า หนดกฎเกณฑ์ แ ละข้ อ ปฏิ บั ติ ต่ า ง ๆ ในการเรี ย นการสอนร่ ว มกั น เพื่ อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย เช่น การเข้าห้องเรียน การส่งงาน และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ
(3) ปลูกฝังเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรก
และยกตัวอย่างจากเรื่องที่อ่านในชั้นเรียน รวมทั้งจากข่าวสารและสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
(4) ให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญของความซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า
และตักเตือนนักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้องในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น
(5) ยกตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นความสําคัญของการมีสํานึกในตนเอง การเข้าใจผู้อื่น
และการเข้าใจโลก
(6) ส่งเสริมให้นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่มเพื่อสาธารณะ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา ความ
ซื่อสัตย์ในการสอบ
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ในชั้นเรียน เช่น
การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่าง ๆ
(3) ประเมิน จากการตรวจผลงาน กระดาษคํ าตอบและงานที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
มอบหมาย
(4) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ ในการสอบ
(5) ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
(2) มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
(3) สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต และพัฒนาสังคม
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) บรรยายเนื้ อ หาความรู้ ฝึ ก ทั ก ษะในด้ า นต่ า ง ๆ ตลอดจนกระตุ้ น ให้ คิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียน
(2) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้น
การปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ
หรือศึกษาดูงาน
(4) แนะนํ า ตํ า ราและส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้ ด้ ว ยตนเองนอก
ห้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ และนํามาแลกเปลี่ยนเรียบรู้กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน
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2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลตามสภาพจริง จากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ การสอบ รายงาน
การปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ
(3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดสร้างสรรค์
(2) มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ
(3) รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์นําเสนอเป็นงานเขียน เรียงความ และ
ฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ
(2) กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาคิ ด วิ เ คราะห์ จ ากสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ที่ ป รากฏใน
หนังสือเรียนและในชีวิตประจําวัน
(3) จัดกิจกรรมการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย
(4) กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักตั้งคําถามและแสวงหาคําตอบ
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากการทําแบบฝึกหัด การสอบ รายงานและการฝึกพูดหรือการ
อภิปรายในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการ พฤติกรรมในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม
(2) มีภาวะการเป็นผู้นํา และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.1.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) บรรยายชี้ให้เห็นคุณค่าและความสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(2) ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทํางานเป็นกลุ่ม
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(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้น
เรียน
(4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกภาวะการเป็น
ผู้นําและผู้ตาม
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลงานที่เป็นผลมาจากการทํางานกลุ่ม การพูดนําเสนองานตาม
กลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการสังเกตการทํางานร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียน ในการ
ร่วมกลุ่ม
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มี ค วามสามารถในการใช้ แ ละรู้ จั ก เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
(3) มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะ
ในการสื่อสาร
(2) แนะนําสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลา
(3) แนะนํ า การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในการค้ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศอย่างมีระบบ
(4) กําหนดหัวข้อองค์ความรู้ให้นักศึกษาค้นคว้าและนําเสนอ
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ
(2) ประเมินจากการนําเสนอความคิด รายงาน
(3) ประเมินจากการดูการอ้างอิง บรรณานุกรม
2.1.6 ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
2.1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
(1) ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทย
และสากล
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(2) มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา
(3) มีวิสัยทัศน์ที่นําไปสู่การสร้างสรรค์
2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
(1) สอดแทรกและชี้ ใ ห้เ ห็ น ถึ ง คุ ณค่ า และความงามของศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ระหว่างการสอน
(2) ให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากเนื้อหาที่ปรากฏในตําราเรียน
(3) ให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของภูมิปัญญาไทยด้านการใช้
และการสร้างสรรค์ภาษา
(4) เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม/ชมการแสดงต่ า ง ๆ ที่ มี ค วาม
หลากหลายและน่าสนใจ หรือศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานที่จริง
(5) อาจเชิญผู้รู้ทางภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นมาบรรยายเสริม
(6) สอนเนื้อหาทางด้านการสร้างสรรค์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน
2.1.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
(1) ประเมินจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตลอดทั้งภาค
(2) ประเมินจากการสั งเกตการที่นั กศึกษามีส่ วนร่ วมแสดงความคิด เห็น และ
อภิปราย ในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการนําเสนอความคิด จากรายงานที่นักศึกษานําเสนอ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้ง ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลกระทบจากการใช้ ค วามรู้ ท างธุ ร กิ จ
วิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การอภิปรายกลุ่มในเรื่องจริยธรรมการประกอบวิชาชีพ
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(2) การอภิปรายกลุ่มในเรื่องความหวังของสังคมที่บัณฑิตต้องรับผิดชอบ
(3) การสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมและกระตุ้นให้มี การนําไปใช้ปฏิบัติใ น
ชีวิตประจําวัน เช่น ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม ความเสียสละ
(4) การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2 ด้านความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ าใจทางคณิต ศาสตร์ พื้ น ฐาน วิ ศ วกรรมพื้ น ฐานและ
บริหารธุรกิจ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านธุรกิจวิศวกรรมและการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจวิศวกรรม
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางธุรกิจวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหา
ในงานจริงได้
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การจั ด การสอน โดยเน้ น หลั ก การทางทฤษฎี แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้ ท างปฏิ บั ติ
ด้วยการทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
(3) การจัดให้มีการค้นคว้ารายบุคคลและกลุ่ม ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาใน
รายวิชา
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
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(3) ประเมินจากรายงาน/โครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(2) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและ
วิชาชีพ
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ในการเรียนการสอน จัดให้มีการฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่ม
เข้ า ศึ ก ษาโดยเริ่ ม ต้ น จากปั ญ หาที่ ง่า ยและเพิ่ ม ระดั บ ความยากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ทั้ ง นี้ ต้ อ งจั ด ให้ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับรายวิชา
(2) จัด การสอนแบบยึ ด ผู้ เรียนเป็ น สํ าคั ญ ด้ วยการแก้ปั ญหาจากสถานการณ์
จําลอง
(3) จั ด ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง ในสถานประกอบการ เพื่ อ เป็ น การเรี ย นวิ ธี ก าร
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
(4) การอภิปรายกลุ่ม
(5) การทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมิ น จากการทดสอบ โดยการออกข้ อ สอบที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาอธิ บ าย
แนวความคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคําตอบที่ถูกมาเป็น
คําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบที่ให้มา ไม่มีคําถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
(2) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม/การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(3) ประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการ
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมา
สื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
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(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้ง
งานบุ ค คลและงานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ นํ า และผู้ ต ามได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางานและการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
2.2.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าให้ นั กศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ฝึ ก การ
ทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
(2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์
(3) การมอบหมายงานให้เกิดการพัฒนาและกระตุ้นความสามารถของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นลําดับ
(4) กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงออกถึงการเป็นผู้นํา โดยการจัดให้มีการทํางาน เป็น
กลุ่มและมีการผลัดเปลี่ยนการเป็นหัวหน้ากลุ่ม
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากคุณสมบัติต่าง ๆ โดยวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ 2.2.4.2(1), (2),
(3), (4)
(2) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการแสดงออกของนั ก ศึ ก ษาในการนํ า เสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมาย
โดยใช้สัญญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณ เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาธุรกิจวิศวกรรม
ที่เกี่ยวข้องได้
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การจัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นลําดั บ
ขั้นตอนและเหตุผล
(2) การจัดให้มีการนําเสนอแนวความคิดระหว่างชั้นเรียน
(3) การมอบหมายงานโดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น การใช้ E-course
learning หรือการส่งงานทาง E-mail หรือการอภิปรายผ่าน Web หรือ Blog ต่าง ๆ
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
(2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การคํานวณ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม
(2) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
(3) มีความซือ่ สัตย์สุจริต
(4) มีความสํานึกในตน เข้าใจผูอ้ นื่ และเข้าใจโลก
(5) มีความเสียสละ และมีจติ สาธารณะ
(6) สามารถแก้ปญ
ั หาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.1.2 ด้านความรู้
(1) มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
(2) มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
(3) สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวติ และพัฒนาสังคม
3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดสร้างสรรค์
(2) มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ
(3) รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปญ
ั ญา
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3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความเข้าใจพืน้ ฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม
(2) มีภาวะการเป็นผู้นํา และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกทีด่ ใี นกลุ่ม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูอ้ ื่น
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการสือ่ สารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล
3.1.6 ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
(1) ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา
(3) มีวิสัยทัศน์ที่นาํ ไปสู่การสร้างสรรค์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะความ
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รายวิชา
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์
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081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร













































081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน













































081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ













































082 101 มนุษย์กับศิลปะ



































082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์



































082 103 ปรัชญากับชีวิต





































082 104 อารยธรรมโลก





















082 105 อารยธรรมไทย











































082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน













































082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต













































082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น













































กลุ่มวิชาภาษา
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะความ
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รายวิชา
รับผิดชอบ
082 109 ดนตรีวิจักษ์

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์
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082 110 ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอย่างเป็นสุข











กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์


































083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์

















































083 103 หลักการจัดการ







































083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย





































083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน























083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน























083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน























083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์





















083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
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083 104 กีฬาศึกษา
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083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะความ
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รายวิชา
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ศิลปะ และ
การสร้างสรรค์

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

083 111 ประสบการณ์นานาชาติ













































083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม





















กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ






084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร







084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน









084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม









084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
084 107 พลังงานในอาเซียน
































084 108 โลกและดาราศาสตร์
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กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
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084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน



มคอ. 2

82
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะความ
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รายวิชา
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ศิลปะ และ
การสร้างสรรค์

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์













































600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม













































600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน













































600 113 ศิลปะการดํารงชีวิต
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
สําหรับการวิจัยด้านอาหาร
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต





























600 116 ภาวะผู้นํากับการพัฒนา









600 117 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต







600 118 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน







600 119 ไฟฟ้าและความปลอดภัย







600 120 การตลาดและการเงิน





600 121 เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม เฉพาะรหัสวิชา 623 xxx มีความหมายดังนี้
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางธุรกิจวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
3.2.2 ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและบริหารธุรกิจ
เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านธุรกิจวิศวกรรมและการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจวิศวกรรม
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางธุรกิจวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่องมือที่เหมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริง
ได้
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(2) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ ม สามารถปรั บตั ว และทํ า งานร่ วมกั บ ผู้ อื่ นทั้ ง ในฐานะผู้ นํา และผู้ ต ามได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการทํ า งานและการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูล ทั้งทางการพูด การเขี ยนและการสื่อ ความหมายโดยใช้
สัญญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณ เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาธุรกิจวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
ได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา



           

      

623 112 การเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย



           

  





623 121 หลักการบัญชี 1



           

  





623 122 หลักการบัญชี 2



           

  





623 131 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจวิศวกรรม



           

  



623 132 การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม



           

  



623 210 เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับธุรกิจวิศวกรรม



           

      

623 211 อุปกรณ์วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า



               





623 212 เครื่องมือวัดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



               





623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต



           





623 214 ปฏิบัติการไฟฟ้า



                   

623 215 ปฏิบัติการการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย



           

623 216 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1
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623 111 การคํานวณและกลศาสตร์สําหรับชีวิตประจําวัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

           

  





623 222 การบัญชีต้นทุน



           

  





623 231 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์



           

  





623 301 กฎหมายธุรกิจวิศวกรรม



           

      

623 302 สถิติธุรกิจวิศวกรรม



           

  



623 311 อุปกรณ์การทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล



               





623 312 อุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน



               





623 313 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2



                   

623 314 วิศวกรรมความปลอดภัย



           

  





623 321 การบัญชีชั้นกลาง 1



           

  





623 322 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี



           

  





623 323 การบัญชีชั้นกลาง 2



           

  





623 341 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารธุรกิจวิศวกรรม
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623 221 การภาษีอากรธุรกิจ

มคอ. 2

87
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

623 342 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอในธุรกิจวิศวกรรม



2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

           

      

623 351 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1

                       

623 352 การฝึกงาน

                       

623 411 อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก



               



623 412 การประมาณราคางานวิศวกรรม



           

  



623 413 ปฏิบัติการนิวเมติก



           

      

623 421 การบัญชีชั้นสูง 1



           

  





623 422 การบัญชีเพื่อการจัดการ



           

  





623 431 การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม



           

  







623 451 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2

                       

623 452 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 3

                       


               

623 512 ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
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623 511 พลังงานทดแทน
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88
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

           

  





623 514 หม้อไอน้ําและอุปกรณ์



               





623 515 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ



           

  





623 516 การอนุรักษ์พลังงาน



               





623 517 แบบจําลองต้นทุนงานวิศวกรรม



           

  



623 521 การบัญชีชั้นสูง 2



           

  





623 522 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน



           

  





623 523 การจัดการภาษีอากร



           

  





623 531 การจัดทําแผนธุรกิจ



           

  





623 532 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ



           

  





623 533 ธุรกิจโลจิสติกส์



               





623 534 การจัดการเชิงกลยุทธ์



               





623 535 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
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623 513 คอมพิวเตอร์สําหรับธุรกิจวิศวกรรม
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89
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

623 551 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม



           

  





623 552 หัวข้อพิเศษทางการบัญชี



           

  





623 553 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม
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มคอ. 2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผลและการประเมิ ณ ผลการศึก ษาเป็นไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรว่ าด้ ว ย
การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณฑิ ต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรื อ ที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงในภายหลั ง
และข้อกําหนดเพิ่มเติมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
กําหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาดําเนินการ ดังนี้
2.1.1 ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
2.1.2 พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน
2.1.3 วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม
2.1.4 ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
เพื่อนําผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
2.2.1 สํารวจภาวะการได้งานทําของบัณฑิต
2.2.2 สํารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
และเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
2.2.3 สํารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
ด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.4 สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
และเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.5 รวบรวมผลการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร
2.2.6 มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
3.2 ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องสอบได้หน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
2.00 และค่าระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
2.00
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
มี ก ารปฐมนิ เ ทศและให้ คํ า แนะนํ า แก่ อ าจารย์ ใ หม่ ใ ห้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะฯ และหลักสูตรที่สอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
2.1.2 เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการวัดประเมินผล
ให้ทันสมัย
2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2.2.3 กระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
2.2.4 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
2.2.5 จัดสรรงบประมาณสําหรับทําการวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
บริ ห ารหลั ก สู ต รโดยมี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รประจํ า สาขาวิ ช าที่ ค ณะฯ แต่ ง ตั้ ง และมี
คณะกรรมการประจํ า คณะฯ เป็ น ผู้ กํ า กั บ ดู แ ล ให้ คํ า แนะนํ า ตลอดจนกํ า หนดนโยบายการปฏิ บั ติ แ ก่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีการดําเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการประชุมกรรมการหลักสูตรเพื่อกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร ให้ครอบคลุมการดําเนินการการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาและการ
ประกันคุณการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยแบ่งเป็น
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดูแลองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 วางแผนและบริหารหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรประจําปีตามองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประเมินและสรุปผลการ
ดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อนํามาจัดทํา มคอ.7 และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์การ
เรียนรู้
หลั ก สู ต รฯ จั ด ทํ า ข้ อ มู ล พื้ น ฐานโดยการสํ า รวจผลประเมิ น ความพึ ง พอใจนายจ้ า งทางด้ า น
คุณธรรมจริยธรรมด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 การทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา
2.2.1 จัดให้มีการสํารวจอัตราการได้งานทํา/การศึกษาต่อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลัง
สําเร็จการศึกษา
2.2.2 จั ด ให้ มี ก ารสํ า รวจอั ต ราการได้ ง านทํ า ตรงสาขาวิ ช าในระยะเวลา 1 ปี หลั ง สํ า เร็ จ
การศึกษา
2.2.3 จัดให้มีการสํารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม ใน
ระยะเวลา 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรฯ มีการรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ามาศึกษาจากหลายช่องทาง เพื่อให้ได้ยอดรับตาม
แผนการรับที่ตั้งไว้ รวมทั้งเพิ่มคุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้าด้วย โดยมีช่องทางการรับเข้าดังนี้
3.1.1 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจรประเภท ก.
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3.1.2 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจรประเภท ข.
3.1.3 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.1.4 การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (สกอ.)
3.1.5 โครงการอื่นๆ ตามที่คณะฯ ประกาศ
สําหรับการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแรกเข้า ทางด้านวิชาการ ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีการ
สอนปรับพื้นฐานในช่วงก่อ นเปิดภาคการศึกษาต้น ทั้ งนี้เพื่อปรับให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกลุ่ม
รายวิชาพื้นฐานเพิ่มขึ้น อีกทั้งปรับระดับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาที่มาจากต่างโรงเรียนให้เท่าเทียมกัน
รวมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด และมีนักศึกษารุ่นพี่คอยให้คําแนะนําในเรื่องการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย
3.2 การควบคุมการดูแล การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
หลักสูตรฯ มีการควบคุมการดูแล การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว แก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยหลักสูตรฯ ได้จัดตารางเวลาพบอาจารย์ที่
ปรึกษาในแต่ละชั้นปี เพื่อปรึกษาและรับแนวทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
3.3 การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
คณะฯ มีระบบตรวจสอบจํานวนหน่วยกิต การตรวจสอบการจบของนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่
ยื่นความประสงค์ขอจบการศึกษา ทางคณะฯ จะตรวจสอบว่านักศึกษาเรียนรายวิชาเรียนครบตามที่ระบุใน
หลักสูตรหรือไม่ หากยังไม่ครบก็จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ
3.4 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยตรงกับทางภาควิชาฯ คณะฯ และสามารถประเมินความ
พึงพอใจผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย (www.reg.su.ac.th) จากนั้นหลักสูตรฯ จะนําข้อมูลผล
การประเมินที่ได้มาประชุมและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
4. อาจารย์
หลักสูตรฯ มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้
4.1 ระบบการรั บอาจารย์ ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ คุณ สมบั ติ ความรู้ ความเชี่ ยวชาญทาง
สาขาวิชา
ระบบการรับอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามแผนการสรรหาบุคลากร ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 (มาตรา 33) ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4.2 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์
ภาควิชาฯ ดําเนินการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยจัดทําโครงการต่างๆ
ได้แก่
4.2.1 โครงการเงินรางวัลสําหรับผู้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตรสําหรับบุคลากรของภาควิชาฯ
4.2.2 โครงการเงิ น รางวั ล สํ า หรั บ ผู้ ผ ลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-learning)
สําหรับบุคลากรของภาควิชาฯ
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4.2.3 โครงการเงินรางวัลสําหรับผู้ผลิตตํารา/หนังสือสําหรับบุคลากรของภาควิชาฯ
4.2.4 โครงการสนับสนุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสําหรับบุคลากรของภาควิชาฯ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา
หลักสูตรฯ มีการรวบรวมข้อคิดเห็นจากนักศึกษา คณาจารย์ บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อ
นํ ามาออกแบบหลั กสู ต รฯ ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของผู้ใ ช้ห ลั ก สู ต รฯ จากนั้ น มี ก ารจั ด ทํ า แผนผั ง ความ
เกี่ยวเนื่องของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรฯ จากนั้นมอบหมายให้กลุ่มอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
นั้นๆ จัดทําคําอธิบายรายวิชา ต่อไป
5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
หลักสูตรฯ มีการประชุมจัดตารางสอนและจัดคณาจารย์ โดยพิจารณาจากภาระงานสอน ความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนและขนาดห้องเรียน
5.3 การประเมินผู้เรียนการกํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ผลการดํ า เนิ น งานตามหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรฯ มีกระบวนการประเมินผลผู้เรียนผ่านทางงานมอบหมาย การบ้าน สอบย่อย ตามที่ได้
ระบุไว้ใน มคอ.3 และมีการประชุมเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา จากนั้นนําผลการทวนสอบฯ มา
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเรียนการสอนใน มคอ.5
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรจัดให้มีห้องสมุดที่รวบรวมเอกสารการเรียนการสอนในรายวิชา และปริญญานิพนธ์ สําหรับ
เป็นการศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้ยังจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ทางวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
ทักษะและใช้งานจริง นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังจัดให้มีอุปกรณ์ และเครื่องมือรวมทั้งชุดฝึกปฏิบัติการต่างๆ
และมีการทบทวนการซ่อมบํารุงและปรับปรุง และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ โดยอาจารย์ประจํา
หลักสูตรฯ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมี่ ตี อ่
คุณภาพการหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตทีม่ ีตอ่ บัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563 2564
X

X
X

9

10

10

11

12

เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
มีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดย
พิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว
บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว
บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ
จากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
1.1.2 จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะกําหนด
1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและ
จัดส่งให้อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนํามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกล
ยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
คณะกําหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่ สกอ. กําหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพื่อ
ดําเนินการ ดังนี้
2.1 วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
2.2 ดําเนินการสํารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ สถาบันที่
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ให้ ทุ กหลั กสู ต รมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย เป็ น ระยะ ๆ และมีก ารประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นา
หลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
4.1.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการ
เรียนการสอนในวิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาค
การศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป
4.1.2 กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะทําทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.2.1 คณะกรรมการประเมินหลั กสู ตรของคณะจัด ทํ ารายงานการประเมิน ผล และเสนอ
ประเด็นที่จําเป็นในการปรับปรุง
4.2.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
4.2.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
4.2.4 หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

99

ภาคผนวก
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรฯ และคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

มคอ. 2

100

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

มคอ. 2

101

101@. 2

:
2110i1-13411a4Vilintra0ailin7

i
- altrn-114nirrniii.nritgaynTrialvi

2551

D-4E.1611.11W13,1f1-M111.0.11q11 16 (2) ItvilviIrninTrpPlawrilm.ni-ocifitlin7
ani3J`PilIrtlikPARIhri1li,M11.11113.M#A 1/2551

T. 2530

9 aif11-1f4J 2551 laparriraihfliA-N-lfialini:

1Ya 1 ifaii'
lqiation-ii
Vq.q. 2551"

Ja 2 iiiiiiiniaiiiklinrricifiwnr.Aillitiltin_TrAftfioNnwIlutfinifin-nilinwrilit tin-aginy)
2551 11114d114111
lie 3
3.1 irei. 14-1J11112IYaratihthil7114-g.011A1W17:-,iiilliiirtrITIAG1

2537

3.2 ITMTNIfYI.J1,11)11111 tritARI.iln7i1GicginTalt1W1ItifliIiitillpITIVielql (0,171.Jfi 2)
`N.91. 2538
3.3 .icali.14-tarvnIrtn4-001J-Iri-iifiltrnillinyllz‘rinfilvynTatqm (oaTufi 3)
2540
3.4 frili1-1.J1J11-111f.liftil
iNthfirilil'ilif11741114-11Zill11.311111,111111191
1q1 (1:11.1fil 4)
1N.g. 2541
3.5 IMITHTIJIMI111116El4iR1J-MIt1iTlEJFIT5'PrT11417tiii111iflialiTtUAGI (Outii 5)
2545

3.6 iTnti.rfliarvn5r D16"ticiallinsiloiluniAny-rsnlincirwifitia4if) (w)ij
' 6)
'Kg. 2548
3.7 "iial'
h4113,1W1541£.11ii.lilalignTi'14NEUT174T11.1-11Z171_iiiiilltip1MAGI (0.111.41 7)
IAL91. 2548

3.8 IttiMIAIVTIY1tnibh1iiiII 7lfi'lEiri51ov,ihrThfitu:11.171. 2519
3.9 It altiliann-1111tranAnthm-i-4-mniIiiiiawl"niiriwn..tirutricurriThigiminarnilit
angfiri.4-Cdu 1N.91. 2537
1J5
LL

l

n

1_1-1

WiaLlItmivr'julmfialrliviv,®1-51,4"-)131,17affacittif viio,Y1TIT01

1J ME. 2

102

Zia 4 14, i@
mant1G1l1m11
6.111-n vilt6

"flute mnufrnan-airil5ran6'EJ

mi-)twctiurillitrllalan-i5mnAiliirmriciuuni-mruzibi'm4AGIEJ011111WIII1E11611hilm14'10
fur," vlann-rnaillufofitiwn-rairrmlivrinalfmtr. Iritn61)
A.-111'n
n-17.rivm6-ri'Lurnli"ffmtiultrmilau
-cultaAl"
unzviThti 41rdlu

uuLyiifi at: 4-31ini

V13,11 Elfin bill Fvrill.g14,11::lihJULIEJ11 l'atut6"-nai.leamillt 2 thzuTn
(n)1ZnAny-arasTtij
(1) k1:6-1Lian-mgm.4-11t-qiiniltiufATEmAnwolautinitvlio4nIzvIn4
Lii@nt-Ani wi
llii.11.17trilflitUIMAIS;VW11511E.116ThE181Jiirill.fiDuLthunziAlun-siTh
mial
cy-on:-.Liitnyi-wi-ItinTsAny-Altum-rlyiEll600ihnI
(2) rp-ni@inAnwnniii@v4ifirgqi viimhza-milm_MIIIncilN414fll
ii-nn-Iffiltn.1411Ivirri74\41 vS'athzniftitthi4r5tuiltmill.nuitTutiewiiriittluuiril
fl`l7f

trIA'nislatlinA a v2714 ntrihwaThimiEndu

Mil$1 /11.41G111.17W1DIA14--)

(3) rIehtirnliiini4-17:iiinilqi,n)1friinaiviillitn6"ti vtlearruTu

(4) ;
;iiii3A1-1171

Oli,irAililigni4-11AilwititititinAllaTaiinligirgi

eu) 11'nfinwifiLin4
A
aTvlistu J1 vfiatifiqThamlArns•-avaimmi-)ofiq1ilihtln-rilugouiinwl
fi'1114g1flql

ateran_Thalil
t li9:-.11.1-iLiharicinw-n1Low ililih-Liii02111T-0741UVIID4
liW1111211k1

-F11411-11I
IT@ 5 ivl'airrnigi

MIA ir11

luina-On-ii-oisiniIkartun-171.q1 9
iiaiini7u`411,16-114141M1di

it Litiivnt9-11i1114@tilfTuv, Vf5ai111~uG1 t1 EaJlii]t Lb

i'N,r1171.LOZIgiriwitrli°14141111911.4,alifill
193,1101 1

6 nlIcrini4-11.1,uiwilroir.Jdlfr,',11111A1i1UN11111-11f1

.1 F.). 2

103

9Ta 7 1.1W1'111Eflt.19'1V::@liMit-41.1AllicDfriliirlyrtuirifolnqrilua-rinlinvidni-olJ1
1
,1-1111f1-16'trii
dwrzLil£11ALi_114,1Th4 t114lenakiiiAiecin14-1iln_ritn-1uw.Tinwt 1W1 rtail
E,IflattalQuuthzmk:51,1114/11_41i111'ill17114MIlilii-utiiimilrim-t-%,Libinlqm7FInylvAl
,6 vff-IC1
11;CF)n6zt-mlir151i7:Anq ratilv.'.:i-111), +1 711 WMCW4c4,1

ula iZra 7nin

ault rnsh Lw:4-ru-n.tvai
lua--m-1)11-111TaL°27-1nwi
'110 8 lun-uttil'IZTAnwinItillrwi0tY14"u SZli1911 A4,1 14@thr,1119111@,11111IY101i'Ll itn4m4.1
cA) 7M-111/14M € O1f17611,1l 91J"tr
8.1 11M'ir14,91.
1
8.2 1;17- rii-Ani41
8.3 lAiwrinvin-1-5.Liluriiinyi
xt
i@ 9 rn-5alIn4iliwinwlyinIni-ilqn.r.LimurnIecaulun-isa.@intvi-11,inifl viiermffauliw-iumf,

Wfm3.inlIfi711mn-yrseta115- 3irlIflaumlmn15`:il:Alfint:11@,ifItuziti4oeuvriaf)t-Ittai411711J1V171111
roylvi-)111117:AiI ylui vaL --woi n761 LTJwplvi7D.ni-]aJriwi-iLiJuqTiaJflnh:,- L.nry,Riq
viaithim -rairtoad-Au fla
9.1 311Lihtm-nur,

VII

l,"011411'ilViql `A11111.4firl411141q1
-17Z.YlifITAII

9.1.1 lvtifit11141fIlltr.i1411:f14f11.TIrglli-zrimtjli114,PVTatiblA'',141vtilin'nwirgul$1F *A@
U j"Algin-56111,61-1E151117411:1'11:17:liitilitTlIFE1,11 LLar,
9.1.2 111Wt7l:/-1573J11'11-11'5:.41F1

r.:,T1t14ACifi-G1 fuji/IV 151
1.61

471141 elt

ry

°A-n.n.-17in14rlaE:1a.a'@EJ

9.2 eh 6Jugyriaiinhnn4unantvil@a-m4a 9.1 1.1;iiattn773.1n-III.J1:.-Alfit-Itzilli:rphi4-1
r„:111t14,-X14@tjti.1114tiziv-imt-IrmalimormfnutriFnlam
nITIATnnlIginwit

114IntuiFt-utilirnginwicninIni-irmtliASICIT'i'qiar.¶.14i1LCiatrrn c~J lyn.o-rivarnafIranisurrmiu

10 ni5Z1J-114,qi1z
lirifiun-nArnAluvrilitY16-n:5117:-,m4im-luii11,61 9 11.1

Vi 24 '10 2

r117Z'oni7anw)
aio 11 1-117 .01-1-1111-nbrituanAnlym-)AllAjli'7:',IJUY1)111€1
acTrIlfiU 2 fl iln-nliny- dnFl e a TrIff'1I4f11.T161.Wa1f1ril7Cm14.1Jo1u
cntEJLnalcIlny-illiltonn-in 15 XIIMIA-

104

1.1f10.

2

livnlyitri6i1u-mr.iqinilliniqrinififiLvibiliavhis'alarnfin-niirngcnialu5a 1 nwrbilqiu'il
,:-.2_1:,- nalAnwi1hnnt-it 8 i-liqr-rvf

vciapitunimaiNnu Pd.
(1) rn5t nwilnyuma1na iturnT6m1dinwliquiiItinnroina01011114titeilrq
tatisisvougilawypg
(2) n'illtr,1411.11.11.1rilS1 (Module System) Li.ht.n1n77L5onnilifautchtfir10 9

(3) rmfinwiumulvanisli
vliorihtv16-nen-llalvvnInuikifiain-M-qirrvillarrtintr:AM-loinnurnsiii
(4) nilim-n'ilnwn.rilinfifp,qneiumirillwal

1T@ 12 ni711:11LliniAnwilvlitiito,vrizinfiniAnwitinWi'firitztNylin-rulav, iotAfrtlirmal
-mfilrriVirrbilorfnapNlia-viinn-rAnwmnania 20.1 tie 20.2 tiff 20.3 Ltazia 20.4

Anvii-un-mtuLimmIginy-rnuniIiVIn-rAnwilualluanithb liarAiIritni"rialutiri-rvim
13 liti'111101A111 "Vi1iittrifl"111111111.101Viiil'711151.11WITIAnWIRIISnI4t11:',.1-11411@,1tilia:

r11141VM,G1f11111.ilf.Jrifril@JIltAtIctiimilunwm-an-rwitin3U'll-ivilloqrannnt4 q14d

13.1 1-itr'nrin-if)virp4h4ittillaiulunovilaalhh-itnli-uvri1.3.117,atinil 15 Itlb..1.11i@

mfirnArni-nini'i Ltazrirmiinigluentln-nimAgniahraunll 30 tlIailqi@nifin-aiThwilia
aiiriu 1
13.2 ritfillinifilliriifil/Tv-Ja-Slnvilamaallai.aa Emil 30 ii"-abiloiernfimAnwi
Liatalaralrilm-rainwm@nnalatm (eh ) Lai') Ithr@tinil 45 2t1I3J,Ifi8inft111111111411JIA
WITIfi'llAilif1J 1 VilbEIFIO
13.3 niArwruvrierlininflanrni filivw-ielniailtatin-il 45 /1"-)TailqiarrifIrnIcitnyliJai

1 wiltirm
13.4 n-rriiiItymr-nall-aNn-57:imILIEnttulmnufilqii-tilielY14131tritilTv-a-rrilIfmnx

vii@Nrmantt

1.1.11t@un-il 45 17-Aan6inn1fIrr-4911.4111fA

Vitiltiri91

ia 14 rmdiviugifiivninurivnantrinfiiitralurticm-Anwtfam#reauvriumi-ounlAnyl
lvl'fiivinontlililtiuwliaalnvainfiolaitraun-3 -Aiv,114,-k-)12ntitnlife.11,111.4
1u21.1i,anAlt
tia 15 1,17Cuiatflt-vtr.ri-nntw1,46-nr711.attrurrnyvaltingrilnTh117-hllb blnr.GM-311111411114-1Yill.1.1

illyolIrtilkierriluvihttoi&vokiero1
16 iimiar.fiatzo-nri7n-nnailEnitLatehmtmvarunrwrilun-17tganum;n1I-Denlguug-nn
linL6n iLarmite5t-ityl

2

105

Zia 17 lifintniiiafintz@unTari7Iliil(ni4Trt-liahJ7zilr

ti-a1fa.ntfrinciti:Na@u114

ni.4,-1751CiEralL6-"-) wmfl natvilafincaurrminlfrinilnwril-IiiiihzkrmEllt11G-1
6`"a
LiLfiu 14 711,11,-1Aini'lllilqiinfilli7k1.511
11"0 18 in1LigitrupAiitallt"rigun4iilii-laoltrnliltra4lorvilirncinvIdurnuniihaingirni-1
nip urAtil

ti-olt ivTLiJuliJqrannavriii@lfiruzitAt

110 19wrivolambaai,2@nlarill

19.1 1.1fplin141LIEll-Mill, Ut.tri
3.20 ;ilval.1 4,11JVIrrifrikRzthtniiiiirrnuLijaiunifim-Arn.4-ninrelrimfl
19.2 1ThAn14'11in'il Unti il-n$11m.-i'4rOillilF117:51.JtElneallloi 2.0011u11.1
19.3 11:1A'fisl.411aCii70 lAtri vtimilim4ififf@IJI.GTil1til-1.11AklataIA'1111-1 2.00
n-rAluungnmun4r14-1znIniiii:1@a'-un-ifm-r141-114.-nin;11,Liiatnnii
until"rigmwlitlirtY1
in-lAlaJV\
RunnfirnAni_4-rWLvibili'nuaIrri-lricii:criAni4no-antviltimitnt
ITD 20 ry-n-a--1VJnn-airri4-1
ii.7rVF,U1-1,14111

n dim

6'`',1

llu

20.1 tirlif1111,414@ltGOJIAIOVIY-liLITIT1117Y1V11111@lth:41T111
20.2 14iiyiunlginb--11zvil-11117:.- Lywrvii@lvAv.Im
20.3 liiiJiht_i9M1v:iniiiWlii-aLi.l'Al-)a11411.0111J4 -1X1Vii@irriaill711,VIS@IJIINLLIAMET

20.4 iiii,111S11VIliEJ616MILI5111117fIlIairllia"1Ni-11/1714f114-11qT
20.5 27.117-11A1Li.J14, -11-all1411111,kflilf1141k-,11,fif.J01Yinfirivi111-111E.11-13J11S-1111i11".@Uf11-1
I

1.1,01.4AilIziii1LunazgaAaikin-i-1 2.00
lunItil,fill:ngrnwrii@alvThryryginwIri@ua,ninfluu,-115-itiult

ilmzfiqnSliN@th.vil-a-nEilli, 30 ii-LIZIJV111-1"141:1'..1Gitrifirlart114-1

Ytni iiubiLrn-tiitiL7nTaan-n. m.nia-tuniqinn7r4rrsiltu ttEiZt4ral

.7377,t,- vidau,
pia 21 19XFino.AFtltnii.rnilinwiti-,Irai.p:rilli'a-nkinfrnlin14-114ri",301,1a.iifilt 2 infin1Iilny-nin;-1
ti"niZniinwiETAlq-nlAILDIA:-.qial-nea-n;,inn.-17Anwigia11_15n 11'1 F1uS1laaa°zlac~lNinnlSf(n141~V1aJGllaJ

106

rjnifAivTnn-acinwl
iln-TurjuAli"@mianiTuni-Anwigiefintugfintr_414116-wiattiittilqnwrraisinigilthr@tin-ii 14 •Tu
1.1,Ci:At9M,Illa.Q1-31161-1r11-134`)£1111g131I:filM141gt-nunivntarInwilltiwfiliiiimplilliaiiinn-ralawi
vnnilitihtThlan:LIVarrifilrztiltnerg-niult1uniffraiinwntit
Lihtmtitfit€114
falttra7U11111hrAlflitt:L1711411rilVii,1
6-11-1.111Lar.4-)Lihtfivi-11•XtZriinwirZAttia-RilitkIlananhltirifinw-Wilwrani-rvium
22 IZiliin141'0WilialtalviaivTnn-alinwivki

23 faltn:lalLaJlititairricinwrniElJalpriilitiliinmliinwi

vliavinftaliN'nn-rainwl
.4
v
LLS:',51EA eitnonwirnotionfmw(1111111Xna,niin-arragmwm-miquiCiifitzim
24 14@tRinnlail:Altilri--0,,ndt-11,wiiani. mvi-i5rtna-nzomtiimrnilnyle@nrInrztiltrit
24.1 vbiifi'lllifuLaiuntalailnll 1.50

Liialin-MiLyttnanivanFini..+-imillia

19

24.2 liffi-iIrolliw,thmtff:J11-111 1.80 ifeatrifimleinwifilin-Mittunarivni"ncim.41

24.3 Liq1117.:fil.11

•i‘nlfuleacInt4.-ififin-M-iLtunturriN17,ncinyi

1t.Ing11(111-11-12.00

Gi

24.4

aau1iibifaugraw16-ntriallumitatfintr. vrialqifi-nriiitjunt eaftlitiz 2.00 tritiht

1:11t1.101 2 t1111.1aIll-Ifilm-pilnuivrian1611ava
24.5 lliall.117TICA0111/111.@11 -

(ellii).1110,11I:LIZI.W1q111.1116-111.M14.4c111.1Gifir.flittr.

4-11,04G1171.14116-f1FIVII

24.6 lljUrZificiunkiinm7Anigisuriutiluni1 2

mfin-afinwitta

24.7 lt

24.8 111q111TAGIGialiii3J1,1AYILI-40.115:EJtInaliA4Ft3Jf111 ilatAGITIMIllilihr/S81.1V111f1fIg:

14-) a a nwm L11 tnanikm-1
24.9 Uncini!rniama@nitanni -MrtrAmialvralean
24.10 Intl
ia 25 1Z1141114-'141414117111Nr117lfhttZ114/11glallnritilMliirilf111,11i@nillililtlF161t1:312.3013.1
1111'fflill'ILM1-16114n,
anym#41vgit̀nLilii unLiv,rationvia 36

vaa-tia

63.4

liar101 3

alliarrtnnutilmThgntnuarnilamzultlW1211Cinti
/1"@ 26 niAtrrciltnuthanhwl manual n-afirittilitun-atTonaanvilar;rfilqWvaltaitfht
mealliwn.41.Xviii4nwninlm-itbnloi-xliniinwaltann'irtr4uLLani6-n,i-rttqh-,1 fan4-1111t116-t14111101
na-1 bt,RtffrrnoIfirliviuovqI@lretriii7nIttiiirlIaniinuqiil
I

3.1n. 2

107

ia 27 c.,,TitilimanalfnAnntinv.LiilancinhnqnzrialernIvA4
n1IilnwirmuL1htqlukvt4.atEnvIn-it1lv, 14 :114.11-1J1fli.13111-11114611i ilatitImilal-wraz'artriumwgi
LiJu1ThAni.41
V:As11.1141411ZLi.1014Li111

,„rig11114-4-1EAULN
3,1@l1Vi3M11;Cr.,
Tivnuiwifalin7IJIJAtr:311t1111.1.1111 r1J G181611.11un1llgvioufautriniv, 14 i-1.1,1r1fiil
g

ia 28 1115MYIZLIIV145211LIEJU 131rin rnA1rany-A4Llf011971114114-31101,1MATID51S1qVU
imr.4.619-rarvi6ilinni,crifinmiiniln- Anwutatv%6ntolnilhwittu ri-wa1m1-52)a 29 liiirmamnimullsiLinyinlfialIkwniazn-na,lyinfiLllaililLitivInfifazial

IT@ 30 cinifinwratiN,Ia4rittlivullrairiuwfaurtai-rsziiivIsanttnnianiitirtoi-w

(riiii)

9LvI'L5ni"auG1n3iTinlIciaroi111 tni"tirliviu4ntilallnisa,rrizoltneinCiuvottEnnent tLanZniintri
inw-AwnuInfilAwritifititeilsiLibuli
UTIUNarm4m4-aiati:uingin-rsiii
lunIrTichtnifiriwilm'ilau1q1

aia 31 11:11411141f11314i1L11114117a111:311U1415111lit111.71-10.14 14 "TuLtInvanifiniTilm..4-11Javi@
niullt 7 iill1.11112,1111fIrillginyliznmwrieauilanini-vaCilqinifm- Anwi
Litiv,1,10-11F1f117iAnwitu
a"zriqt,ii@Vrl'IttirJ LIA V.,1 61
1111114q1 lintItt1:1,11f114'14filV1.011Y11t1413iLtiwiutilntaan-rulatillairinifirn-plinwAt t1,1u Imohu
1113,JOISIII/I@IR111@-R111Tr-viffauLtaraiv-Iltifillinignlinmual
olunItitiAlimbvintir 6inalCirmilita-m-TunlyinfifIltfilVilzìearillifili'ariar. 80 telnifimAnwntu
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Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15–17 June 2016,
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Arromdee, P., Kuprianov, V.I. (2015), Semi-Empirical Modeling of CO and NO
Axial Profiles in a Fluidized-Bed Combustor Fired with Pelletized
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Arromdee, P. and Hussachu, S. (2014), Combustion and Emission
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International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VI), 28-30 August 2014, Apsara Angkor
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Arromdee, P. (2014), Factors Affecting Purchasing Decision on A Coffee
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Sirisomboon K. and Arromdee, P. (2013), Effects of Air Distributor Systems
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Presented at The Fifth International Conference on Science,
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Kunanoppadol, Jarut. (2015). “Effects of Intake Blades on Diesel Engine
Performance.” Silpakorn University Science and Technology
Journal 9, no. 1 (February 4, 2015): 17–27. doi:10.14456/sustj.2015.4.
(TCI 1)
Kunanoppadol, Jarut. (2015).“Re-Engineering Process to Design of Engine’s
Cam.” RMUTI Journal Special Issue, 1:107–13. (TCI 1)
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Kunanoppadol, Jarut. (2015).“Satisfactions and Purchasing Factors of
Manufacturing Machines in Food Factories.” Silpakorn University
Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts 15, no. 2: 1–24.
(TCI 1)
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(TCI 1)
Kunanoppadol, Jarut. (2013).“The Concept to Measure the Overall Car
Performance.” Journal of Science and Technology MSU 32, no. 1:
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หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
Kunanoppadol, Jarut. (2016). "Doing Systematic Review in Business
Management Research". In Proceeding of an Eighth International
Conference on Science Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VIII), Yangon, Myanmar, June, 15–17 2016.
Maitree, N, and Kunanoppadol, Jarut. (2014). “Design of Inertia
Dynamometer for Single-Cylinder Engine.” In Proceeding of a Sixth
International Conference on Science Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Resort &
Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August, 28-30 2014.
Kunanoppadol, Jarut. (2013). “Students’ Satisfactions on Engineering
Business (EB) Course.” In Proceeding of a Fifth International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB V), LuangPrabang, Lao PDR., September, 4-6 2013.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
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หนังสือรวมบทความวิจัย
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conference on sciences, technology and innovation for sustainable
well-being (STISWB VIII), pp.102-106, June 15-17, 2016. Myanmar
Engineering Society Yangon, Myanmar.
Chantana, S. and Dechaphan, R. (2016). “Factor affecting the consumer in
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proceeding of the eighth international conference on sciences,
technology and innovation for sustainable well-being (STISWB VIII),
pp.102-106, June 15-17, 2016. Myanmar Engineering Society Yangon,
Myanmar.
Chantana, S. and Dechaphan, R. (2015). “Comparison study on customer’s
attitude towards services from traditional and modern building
material retail stores in nakhonpathom province” In proceeding of
the seventh International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), pp.335-340, July 30
– August 2, 2015.Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand.
Chantana, S. and Dechaphan, R. (2015). “Influential factors on behavior of
purchasing used car of customer” In proceeding of the
seventhInternational Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), pp.341-346, July 30
– August 2, 2015.NakhonPathom-Phetburi, Thailand.
Chantana, S. and Dechaphan, R. (2014). “Factors influencing consumers’
selection of a garage” In proceeding of The Sixth International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
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ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล
615 231
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล
615 331
การถ่ายเทความร้อน
615 442
การปรับอากาศ
615 533
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
615 591
สัมมนา
623 213
เครื่องจักรกลของไหล
623 431
การประมาณราคางานวิศวกรรม
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ระดับปริญญาโท
624 633
การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
624 634
การออกแบบระบบพลังงาน
624 641
การจัดการพลังงานในอาคาร
624 691
สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ทสพล เขตเจนการ)
วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายธีระศักดิ์ หุดากร
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540)
สังกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
T. Hudakorn, G. Boonyaaroonnate. (2013). “Thermal Performance of Solar
Water Heater Integrated Vacuum-tube Collector with Loop
Thermosyphon.” Journal of science and technology
Mahasarakham University, vol.32, no.1: pp.45-50. (TCI 2)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
Teerasak Hudakorn and Noppong Sritrakul. (2014). “Thermal performance
investigation of a trapezoid corrugated solar collector with internal
baffles.” International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being VI (STISWB VI), Apsara Angkor
Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August 2830, 2014.
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Teerasak Hudakorn and Noppong Sritrakul. (2013). “Thermal Performance
Investigation of a Loop Thermosyphon Evacuated Tube Solar Water
Heater.” International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being V (STISWB V), Luang Prabang,
Lao PDR. September 4-6, 2013.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
งานแปล
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี
ระดับปริญญาตรี
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 211
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
615 223
กลศาสตร์ของไหล 1
615 335
การสั่นสะเทือนทางกล
615 532
วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
623 514
ธุรกิจหม้อไอน้ําและอุปกรณ์
ระดับปริญญาโท
624 601
คณิตศาสตร์ขนั้ สูงสําหรับวิศวกรรมพลังงาน

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร)
วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายสาโรช พูลเทพ
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Optoelectronics Engineering) Institut National Polytechnique de Toulouse
Universitaire de Toulouse, France (2008)
วศ.ม (วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2545)
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2541)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
S. Pullteap, “Development of an Optical Fiber Based Interferometer for
Strain Measurements in Non-Destructive Application”, Electrical
Engineering, vol. 98, no. 3, pp. 1 - 8, 2016. (ISI)
S. Pullteap, “Fiber Optic based Fabry-Perot Interferometric Sensor Applied
for Mechatronic Engineering”, The Journal of Industrial Technology,
vol. 12, no. 2, pp. 62 - 76, 2016. (TCI 1)
S. Pullteap and H. Seat, “An Extrinsic Fiber Fabry-Perot Interferometer for
Dynamic Displacement Measurement”, Photonic Sensors, vol. 5, no.
1, pp. 50 - 59, 2015. (SCOPUS)
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S. Pullteap, “Development of a Hexapod Robot Controlling by Fuzzy Logic
Controller”, International Journal of Artificial Intelligence and
Mechatronics, vol. 1, no. 6, pp. 141 - 146, 2013. (SCOPUS)
S. Pullteap and M. Pathomsuriyaporn, “Study on Disaster Prevention Plan
for an Electronic Industry in Thailand”, International Journal of
Mechanical Science and Engineering, vol. 7, no. 11, pp. 190 - 193,
2013. (SCOPUS)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
งานแปล
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
สาโรช พูลเทพ (2558),
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรั บวิศวกรรมเครื่องกล
(Computer Programming for Mechanical Engineering), พิมพ์ครั้งที่ 1,
นครปฐม, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี
ระดับปริญญาตรี
615 331
วิศวกรรมไฟฟ้าสําหรับวิศวกรเครื่องกล
615 333
การวัดทางวิศวกรรม
615 341
วิศวกรรมเครื่องมือวัด
615 381
วิศวกรรมไฟฟ้าสําหรับวิศวกรเครื่องกล
623 211
การวัดทางวิศวกรรม
ระดับปริญญาโท
624 671
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ)
วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2541)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Sivapong P., “Development of Temperature Controlling System in drying
chamber by mixing air inlet”, Journal of Science and Technology
Mahasarakam University, Vol.2, No.1, Pp. 101-105, 2013. (TCI 2)
Worason J. Nitipong S. and Sivapong P., “Torrefaction Reactors”, Journal of
Science and Technology Mahasarakam University, Vol.2, No.1, Pp.
84-91, 2013. (TCI 2)
หนังสือรวมบทความวิจัย
-
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Proceedings
ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ และ สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ, “การวิเคราะห์รูปแบบของคลื่นเสียงใต้
น้ําด้วยเทคนิคการทํา FFT ร่วมกับการประมวลผลแบบขนาน”, การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15-17 ตุลาคม
2557, ขอนแก่น
ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์, พงษ์ศิริ จรุยนนท์, นพพงศ์ ศรีตระกูล และ กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู.
(2557). “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger สําหรับบันทึกการใช้
พลังงานและเส้นทางการเดินเรือประมง”, WMS Management Research
National Conference # 3: Innovation and Social Enterprise, โรงแรมทวิน
โลตัส นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช, 2 พฤษภาคม 2557, หน้า 708-716.
Sivapong P., Nantawatana W. and Dheeraporn S., “Object Positioning
Analysis by using image processing technique” The eigth International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VIII), 15-17 June 2016, Yangon, Myanmar
Sivapong P., “Design and development of a small 3D Scanner” The seventh
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VII), 30 July - 2 August 2015,
NakornPatom Thailand
Sivapong P., Somsak W. and Dheeraporn S., “Design and construction of
milling machine controlled by a computer” The sixth International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VI), 28-30 August 2014, Apsara Angkor Resort &
Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia
Sivapong P. and Sawangtit S., “The concept of defining the trajectory of
ROVs with image processing technique”, The Fifth International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB V), 4-6 September 2013, Luang Prabang, Lao PDR
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
งานแปล
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
-
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 181
ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น
615 212
กลศาสตร์ของแข็ง 1
615 311
กลศาสตร์ของแข็ง 2
615 312
การออกแบบเครื่องจักรกล
615 334
การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล
615 351
การออกแบบเครื่องจักรกล 1
615 451
การออกแบบเครื่องจักรกล 2
615 512
ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์สําหรับวิศวกร
615 542
ไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับวิศวกรเครื่องกล
615 591
สัมมนา
623 111
การคํานวณและกลศาสตร์สําหรับชีวิตประจําวัน

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(อาจารย์ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์)
วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายธิบดินทร์ แสงสว่าง
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553)
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ถิรวัฒน์ วีรงคเสนีย์ และ ศิวัช พูลศิลป์, 2559, การวิเคราะห์คาร์บอน
ฟุตพริ้นท์จากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกคลองหลวง จ.ปทุมธานี ประเทศ
ไทย, วารสาร มทร.อีสาน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2 หน้า 131 – 144. (TCI 1)
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ทศพล สุขจิตร์ และ ธีระชัย สุรโชติเวศย์, 2557, การวิเคราะห์
คาร์บอนฟุ๊ตพริ้นท์จากการสร้างบ้านพักอาศัย กรณีศึกษาบ้านพักอาศัยขนาด 300
ตารางเมตร, วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ฉบับที่ 43, เล่มที่ 3, หน้าที่ 579 – 588.
(TCI 1)
Thibordin Sangsawang, Chanjira Chimmanee and Trakan Butsing, 2016, The
Continuous Process of Biodiesel Production with Water Heater Assist,
Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Vol.
2, Vol 35, No. 3, pp. 362 – 367. (TCI 2)
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หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ชุติพงษ์ ประภาพัฒนานนท์, ธนภัทร ธนเดชโภคิน, พัฒนพงศ์ พรมใย
และ ธานินทร์ แตงโสภา, การปรับปรุงระบบระบายอากาศของอาคารทรงไทย
กรณีศึกษา: อุโบสถวัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐม ประเทศไทย, การประชุม
วิ ช าการการถ่ า ยเทพลั ง งานความร้ อ นและมวลในอุ ป กรณ์ ด้ า นความร้ อ นและ
กระบวนการ ครั้งที่ 15, อ.เกาะสมุย จ. สุราษฏร์ธานี, 30 – 31 มีนาคม 2559,
หน้าที่ 230 – 235.
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กิตตินันท์ นนทะวัน, ณัฐวุฒิ เป้าบ้านสวน, พงศธรณ์ พินิจ, ทัชพงษ์
บุตรโคตร และพันทวี ขันทอง, 2558, การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาล์มที่ใช้แล้ว
ด้วยปฏิกิริยาทรานซ์เอสเทอริฟิเคชั่นโดยใช้สนามไฟฟ้า, การประชุมวิชาการการ
ถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่
14 19 – 20 มีนาคม 2558, หน้าที่ 173 – 176.
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ณัฐ วรรณโชค และภัทรพล มณีวรรณ, 2558, การศึกษาสมรรถนะ
เครื่องยนต์เรือประมงที่ใช้น้ํามันดีเซลผสมเอทานอล, การประชุมวิชาการการถ่ายเท
พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14
19 – 20 มีนาคม 2558, หน้าที่ 177 – 182.
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กิตติมศักดิ์ ตันตระกูล และ วิศรุต รําไพยกูล, 2558, การเปรียบเทียบ
สมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์เรือประมงที่ใช้เชื้อเพลิงระหว่างดีเซล-กลีเซ
อรอลและน้ํามันดีเซล, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลใน
อุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14 19 – 20 มีนาคม 2558, หน้าที่
183–186
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, พีระวัฒน์ เชษฐโชติรส และ วีระยุทธ บริบูรณ์ทรัพย์, การศึกษา
สมรรถนะน้ํามันดีเซลผสมน้ําในเครื่องยนต์เรือประมง, การประชุมวิชาการการ
ถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่
14 19 – 20 มีนาคม 2558, หน้าที่ 187 - 191.
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ประพันธ์ ศรีสุข และ สาธิต ลี้ปัญญาพร, 2557, การใช้น้ํามันไบโอ
ดีเซลเป็นตัวกลางในการใช้เอธานอลกับดีเซลในเครื่องยนต์เรือประมง, การประชุม
วิ ช าการการถ่ า ยเทพลั ง งานความร้ อ นและมวลในอุ ป กรณ์ ด้ า นความร้ อ นและ
กระบวนการครั้งที่ 13, 13 – 14 มีนาคม 2557 จันทบุรี ประเทศไทย, หน้า 191 –
196.
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, เจตน์ดนัย อิทธิมณฑล และ ณัฐพล ปิ่นแก้ว, 2557, การศึกษาการนํา
น้ําผสมกับน้ํามันดีเซลเพื่อใช้ในเครื่องยนต์เรือประมง, การประชุมวิชาการการ
ถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการครั้งที่
13, 13 – 14 มีนาคม 2557 จันทบุรี ประเทศไทย, หน้า 197 – 202.
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กิตติธัช ถนอมพงษ์ชาติ, จิรวรรณ เตียร์สุวรรณ และ ธิบดินทร์ แสงสว่าง, 2556,
สมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลแบบฉีดเชื้อเพลิงโดยอ้อมที่ใช้น้ํามันไบโอ
ดีเซลผสมเอทนอลเป็นเชื้อเพลิง, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อน
และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการครั้งที่ 12, 14 – 15 มีนาคม,
เชียงราย ประเทศไทย, หน้า 270 – 274.
Thibordin Sangsawang, Prakasit Netprom and Thuwanan Bunto,
Performances and Emissions of Fishery Diesel Engine Fueled by Used
Cooking Oil Blend with Butanol and Diesel at Light Load Condition,
The 8th International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15 – 17 June 2016,
Yangon, Myanmar.
Thibordin Sangsawang, Jutamas Keadmanee and Peerapon Kraokrue, 2014,
Improvement of Air Ventilation in Underground Parking Area by
Compuational Fluid Dynamics, The 6th International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB VI), 28-30 August 2014, Apsara Angkor Resort & Conference,
Siem Reap, Kingdom of Cambodia.
Thibordin Sangsawang, 2013, Effect of Cooling Water Flow Rate on the
Performances of Diesel Engine, STISWB V, 4 – 6 September, Luang
Prabang, Lao PDR.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
งานแปล
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
-

154

มคอ. 2

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี
ระดับปริญญาตรี
600 117
พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
615 221
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
615 363
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
615 431
การทําความเย็นและการปรับอากาศ
615 442
การปรับอากาศ
615 536
แหล่งพลังงานทดแทน
623 311
ธุรกิจการทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล
623 312
อุปกรณ์การทําความเย็นและการปรับอากาศ
ระดับปริญญาโท
624 636
แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงาน
624 642
การเผาไหม้และการควบคุมมลพิษ

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง)
วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายศุภชัย วาสนานนท์
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
พนิดา อ่อนแช่ม, สิริธร เลี้ยงวัณพร และศุภชัย วาสนานนท์, 2558, “การศึกษาการ
อบแห้งเปลือกส้มโอโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน”, การประชุมวิชาการ
เรื่ อ งการถ่ า ยเทพลั ง งานความร้ อ นและมวลในอุ ป กรณ์ ด้ า นความร้ อ นและ
กระบวนการ, ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ทและ
สวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, หน้า 150-154.
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ศุภชัย วาสนานนท์, ณัฎฐพล ต่อกิจการเจริญ และ รัตนิน สีลาลาด, 2557, “การศึกษา
แบบจําลองเพื่อหาค่าดัชนีการโหวตเฉลี่ยเมื่อติดตั้งระบบปรับอากาศภายในโรงฝึก
พลศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร”, การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงาน
ความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ, ครั้งที่ 13, 13-14
มีนาคม 2557, เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จ.จันทบุรี, หน้า 173-178.
Supachai Wasananon and Porametr Arromdee, “Factors Affecting the
Behaviour and Attitudes towards Safety at Work: A Case Study among
Employees of Thai Toray Textile Mills Public Company Limited”, The
7th International Conference on Science, Technology and Innovation
for Sustainable Well-Being, July 30- August 2, 2015, Nakhon PathomPhetburi, Thailand, pp. 396-401.
Supachai Wasananon and Thibordin Sangsawang, 2014, "The Study on
Feasibility of Alternative Steam Boilers Fuels Types", The 6th
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being, August 28-30, 2014, Apsara Angkor Resort &
Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, p. 200.
K. Sirisomboon, N. Kumman and S. Wasananon, 2013, "Hydrodynamic
Behavior in a Twin-cyclonic Combustor Using Computational Fluid
Dynamics", 2013 International Conference on Alternative Energy in
Developing Countries and Emerging Economies, May 30-31, 2013,
Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 861-866.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
งานแปล
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
ศุภชัย วาสนานนท์, การคํานวณและกลศาสตร์สําหรับชีวิตประจําวัน, พิมพ์ครั้งที่ 3: ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มศก., 2557.
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 8 ปี
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 211
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
615 321
การถ่ายเทความร้อน
615 431
การทําความเย็นและปรับอากาศ
615 534
การออกแบบระบบความร้อน
623 101
การเขียนและอ่านแบบวิศวกรรม
623 111
การคํานวณและกลศาสตร์สําหรับชีวิตประจําวัน
623 112
การร่างแบบ
623 301
กฎหมายงานวิศวกรรม
623 302
วิศวกรรมความปลอดภัย
623 411
ธุรกิจอุปกรณ์ความปลอดภัยทางวิศวกรรม

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย วาสนานนท์)
วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นางสาววิชุดา เมตตานันท
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2547)
M.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (2003)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543)
สังกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Vichuda Mettanant, Pipat Chaiwiwatworakul, Surapong Chirarattananon
(2016). “A model of Thai’s sky luminance distribution based on
reduced CIE standard sky types” Renewable Energy. (ISI)
Andhy Muhammad Fathoni, Pipat Chaiwiwatworakul, Vichuda Mettanant
(2016). “Energy analysis of the daylighting from a double-pane glazed
window with enclosed horizontal slats in the tropics” Energy and
Buildings, 128, Pages 413–430. (ISI)
หนังสือรวมบทความวิจัย
-
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Proceedings
ธนิก แสนชมภู, พรรษพล น่วมคุณสิน, ดนัย ขวาธิจักร และ วิชุดา เมตตานันท, การศึกษา
ผลของการควบคุม ม่านแนวตั้งเพื่อให้ เกิดสภาวะความสบายเชิงความร้อนและ
สภาวะความสบายทางสายตาภายในอาคาร (The study of vertical blind
controls for thermal and visual comforts in buildings), การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 1-3 กรกฎาคม
2558 จังหวัดนครราชสีมา
วิชุดา เมตตานันท, มาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่
(Energy Conservation Measures in the Passenger Terminal Building at
Chiang Mai International Airport), การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15-17 ตุลาคม 2557 จังหวัด
ขอนแก่น
วิชุดา เมตตานันท, ธวัชชัย จันทร์ปาน, ภูมิภัทร์ รัตนวัน, การปรับปรุงคุณสมบัติกิ่งยาสูบ
ด้วยการทอร์รีแฟกชัน (Upgrading of Tobacco Branches by Torrefaction),
การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, 2-3
ธันวาคม 2556 จังหวัด นครปฐม
Vichuda Mettanant, Jattawat Sueapan and Sattawat Phusuwan, Effect of
blind properties on energy consumption in buildings, Paper presented
at The Eighth International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, Myanmar,
June 15-17, 2016.
Vichuda Mettanant, and Pipat Chaiwiwatworakul, Optimization of South
Window Area for Buildings in Thailand, Paper presented at The Eighth
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, Myanmar, June 15-17,
2016.
Vichuda Mettanant and Pipat Chaiwiwatworakul, Heat transmission of
double-pane windows with horizontal slats for Thailand, Paper
presented at The Seventh International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII),
Thailand, July 30- August 2, 2015.
Vichuda Mettanant, Chanikan Boonthep and Vipada Jaroenrat, Life cycle
cost and energy analysis of roof systems for single-family houses,
Paper presented at The Seventh International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII),
Thailand, July 30- August 2, 2015.
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Vichuda Mettanant, Thosapon Katejanekarn, Optimum Thailand’s Green
Building Label for an Office Building, Paper presented at The
International Conference on Utility Exhibition on: Green Energy for
Sustainable Development (ICUE 2014), Thailand, 19-21 March 2014.
Vichuda Mettanant, Jirachard Choungchos, Sorada Numsoy and Apakorn
Natichaowalit, The Effects of Vertical Blind Controls on Daylighting
and Visual Comfort, Paper presented at The Sixth International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VI), Cambodia, August 28-30, 2014.
Vichuda Mettanant, Upgrading of Mulberry Branches by Torrefaction, Paper
presented at The Fifth International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), Lao
PDR, 4-6 September 2013.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
งานแปล
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
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600 117
พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 202
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล
615 211
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
615 533
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
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การคํานวณและกลศาสตร์สําหรับชีวิตประจําวัน
623 302
สถิติธุรกิจวิศวกรรม
623 514
การอนุรักษ์พลังงานและแหล่งพลังงานทดแทน
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การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการสําหรับธุรกิจวิศวกรรม
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายกิตติศักดิ์ คู่วรัญญู
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2543)
สังกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2016). “Energy Saving Potential in Fresh
Market of Nakhon Sawan Province, Thailand”, Journal of Science
and Technology Mahasarakham University, Vol.35, No.3, pp.267274. (TCI 2)
Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015). “Fishing Vessel Survey of Thailand
for Energy Efficiency in Fisheries”, RMUTI Journal, Special Issue 1,
pp. 15-24. (TCI 1)
Khuwaranyu, K. and Putivisutisak, S. (2013). “Modified Form of LowReynolds-Number Turbulence Model for Predicting Turbulent Heat
Transfer”, Journal of Science and Technology Mahasarakham
University, Vol.32, No.1, pp.8-13. (doi: 10.14456/jscitech.2013.103)
(TCI 2)

163

มคอ. 2

หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
ศิวะพงษ์ เพ็ชรสงค์ , พงษ์ศิ ริ จรุยนนท์, นพพงศ์ ศรีตระกู ล และ กิ ตติ ศักดิ์ คู่วรัญ ญู ,
(2557). “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger สําหรับบันทึกการใช้
พลังงานและเส้นทางการเดินเรือประมง”, WMS Management Research
National Conference # 3: Innovation and Social Enterprise, 2 พฤษภาคม
2557, โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช, หน้า 708-716.
Paper No. MME55, pp.292 - 302.
Khuwaranyu, K. Jarueksil, N. and Subhappech, N. (2556). “Case Study on
Estimating the Carbon Footprint of Product: Sugar Industry”, การ
ประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 2
- 3 ธันวาคม 2556, มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม, Paper No. O-25, pp.
101-110.
Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2016). “Feasibility Study on Fuel
Consumption for Trawler Vessel”, The 8th International Conference
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB VIII), Yangon, Myanmar, June, 15–17 2016. Paper No. MEE-067,
pp. 289-296.
Khuwaranyu, K. and Ruen-ngam, D. (2016). “Factors Affecting Customer in
Purchasing Hybrid Electric Cars in Nakhon Pathom Province”, 8th
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, Myanmar, June,15–17
2016. Paper No. EBS-068, pp. 297-303. (Best paper award)
Khuwaranyu, K. and Ruen-ngam, D. (2015). “Cost estimation of a case study
in how to apply sugar manufacturing industry for ISO 50001”, The 7th
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom-Phetburi,
Thailand, July, 30 - August,2 2015. Paper No. MEE-057, pp. 356-363.
Khuwaranyu, K. and Sritrakul, N. (2014). “Tire Pressure Monitoring Systems
(TPMS) Review for Effect of Tire Pressure on Vehicle Fuel
Consumption”, The 6th International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI),
Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of
Cambodia, August, 28 - 30 2014, Paper No. ENE-ID36, pp. 13-21.
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Khuwaranyu, K. and Ruen-ngam, D. (2014). “Survey Research on the Use of
Energy Saving Household Equipment and Home Appliances in Nakhon
Pathom province”, The 6th International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI),
Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of
Cambodia, August, 28 - 30 2014, Paper No. BME-ID190, pp. 280-287.
Khuwaranyu, K. (2013). “Study of air ventilation design using CFD for public
toilets”, The Fifth International Conference on Science, Technology
and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), Luang Prabang,
Lao PDR., September, 4 - 6 2013, Paper No. MME50, pp. 309 - 315.
Khuwaranyu, K., Noppong Sritrakul, and Pongsiri Jaruyanon, (2013) “Fishing
energy efficiency review for the consumption reduction in fisheries”,
The Fifth International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), Luang Prabang, Lao
PDR., 4 - 6 September 2013
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
งานแปล
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู (2557). “แนวทางการลดค่าใช้จ่ายระบบผลิตน้ําเย็น”, ASHRAE Thailand
Chapter Journal, Vol.1, 2013-2014, pp.16-21.
กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู (2557). “การผสมผสานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC) กับ
ความปลอดภัยต่อชีวิต”, ASHRAE Thailand Chapter Journal, Vol.2, 2013-2014,
pp.10-15.
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายนพพงศ์ ศรีตระกูล
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2550)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541)
สังกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์, พงษ์ศิริ จรุยนนท์, นพพงศ์ ศรีตระกูล และ กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู.
(2557). “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger สําหรับบันทึกการใช้
พลังงานและเส้นทางการเดินเรือประมง”, WMS Management Research
National Conference # 3: Innovation and Social Enterprise, โรงแรมทวิน
โลตัส นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช, 2 พฤษภาคม 2557, หน้า 708-716.

167

มคอ. 2

Boonkumkrong, N., Sungkasem, J. and Srithakul, N., (2557), “Backstepping
Boundary Control for Vibration Suppression of the Undamped Shear
Beam with Sliding base”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 28, โรงแรมโรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัด
ขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557.
Khuwaranyu, K. and Sritrakul, N. (2014). “Tire Pressure Monitoring Systems
(TPMS) Review for Effect of Tire Pressure on Vehicle Fuel
Consumption”, The 6th International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI),
Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of
Cambodia, August, 28-30 2014, Page 93.
Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2014). “Thermal Performance Investigation of
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Sixth International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor
Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30
2014, Page 126.
Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2013). “Thermal Performance Investigation of
a Loop Thermosyphon Evacuated Tube Solar Water Heater”, The
Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation
for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang
Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, 4–6
September 2013, Page 77.
Khuwaranyu, K., Sritrakul, N. and Jaruyanon, P. (2013). “Fishing energy
efficiency review for the consumption reduction in fisheries”, The
Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation
for Sustainable Well-Being (STISWB V), Luang Prabang, Lao PDR, 4-6
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Sritrakul1, N., Nontakeaw, U. and and Tiaple, Y., (2013) “Advantage of CFD
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Well-Being (STISWB V), Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013,
Page 68.
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ชื่อ-นามสกุล
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อาจารย์
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ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
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ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
Inthagun, W. andThuchayapong, N.(2016), “The Study of Physical Properties
and Operating Cost Analysis of Biomass Pellet from
LeucaenaLeucocephala”, The 8th International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB VIII), Yangon, Myanmar, 15–17 June 2016, pp.490-497.
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Thuchayapong, N. and Inthagun, W. (2016), “The Thermal Characteristic of
Biomass Briquette Stove”, The 8th International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB VIII), Yangon, Myanmar,15–17 June 2016, pp.498-502.
Tharawadee, N. and Thuchayapong, N.(2015), “The Effect of Torrefaction
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Thuchayapong, N. and Inthagun, W. (2015), “The Physical Properties of
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Stove”, The 7th International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon PathomPhetchaburi, Thailand, 30 July - 2 August 2015.
Thuchayapong, N. and Soponpongpipat, N. (2014), “Optimum Sizing of
Cooling Coil in Fan Coil Unit for Chiller System Application by
Thermo-economics Analysis”, The Sixth International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia,
28-30 August 2014, pp. 202.
Intagun, W., Thuchayapong, N., and Tharawadee, N. (2014), “The Effect of
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Municipality of Nakhon Pathom, Nakhon Pathom Province”, WMS
Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si
Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1469-1475.
Thuchayapong, N., Tharawadee, N., and Intagun, W. (2014), “The
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รายละเอียดผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
Bachelor of Technology (Engineering Business)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาฯ ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตและหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมเพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียของหลักสูตร โดยผลการดําเนินการสํารวจข้อมูลเป็นดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมในช่วงปีการศึกษา
2555– 2559
จากตารางที่ 1 และ รูปที่ 1-1 จะเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่ทําการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 - 2559 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาภาคปกติจํานวน 815
คน คิดเป็นร้อยละ 64.22 และเป็นนักศึกษาภาคพิเศษจํานวน 454 คน คิดเป็นร้อยละ 35.78
ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมประจําปีการศึกษา
2555 – 2559 (จําแนกตามประเภทการรับเข้า)
นักศึกษา
ชั้นปีที่

จํานวนนักศึกษา
ปีที่เข้า
รวม (คน)
2559
2558
2557
2556
2555

1
2
3
4
5
รวม

186
182
257
377
267
1,269

จํานวนนักศึกษา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
124
128
194
193
176
815

66.67
70.33
75.49
51.19
65.92
64.22

62
54
63
184
91
454

33.33
29.67
24.51
48.81
34.08
35.78

รูปที่ 1 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามวิธีการรับเข้าในปีการศึกษา 2555 - 2559

183

มคอ. 2

ภาพรวมของภาวะการมีงานทําของบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ดําเนินการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรฯ นี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2557 แล้วทั้งสิ้น
จํานวน 434 คน ได้แก่
ตารางที่ 2 จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ปี
บัณฑิตที่
บัณฑิต
การศึกษา
จบ
คงเหลือ* ทํางานแล้ว
ที่จบ
การศึกษา
2555
101
101
77
2556
187
179
135
2557
146
รวมทั้งสิ้น
330
280
212

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตฯ
ยังไม่ได้
ร้อยละ
ร้อยละ ศึกษาต่อ
ทํางาน
76.24
13
12.87
11
75.42
16
8.94
28
75.71
29
10.36
39

ร้อยละ
10.89
15.64
13.93

* บัณฑิตคงเหลือ หมายถึง บัณฑิตที่จบการศึกษา ลบออกด้วยจํานวนบัณฑิตที่ลาบวช เกณฑ์ทหาร และไม่ตอบแบบสอบถาม

จากตารางที่ 2 จะเห็ น ได้ ว่ า บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ
วิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีงานทําแล้วเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 75.71 ยังไม่ได้ทํางานเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 10.36 และศึกษาต่อเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 13.93
2. การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
จากตารางที่ 3 ผู้ใช้บัณฑิตที่ทําการสํารวจทั้งหมดเป็นหน่วยงานของเอกชน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดย
มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 500 คนขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามด้วยผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 200 - 499 คน
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 31.50 ซึ่งพนักงานมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 28.50 รองลงมาคือ
วุฒิ ปวส.และวุฒิมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.90 และ 16.10 ตามลําดับซึ่งผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่จะใช้วิธี
คัดเลือกคนเข้าทํางานโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
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ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
ตัวเลือก (ข้อคําตอบ)
ประเภทของสถานประกอบการ
1) หน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาล
2) หน่วยงานของรัฐบาลที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
3) หน่วยงานของเอกชน
4) หน่วยงานอืน่ ๆ
ขนาดของสถานประกอบการ
1) ผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า 25 คน
2) ผู้ปฏิบัติงาน 25 – 199 คน
3) ผู้ปฏิบัติงาน 200 – 499 คน
4) ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
วุฒิการศึกษาของพนักงาน
1) วุฒิมัธยมศึกษา
2) วุฒิ ปวช.
3) วุฒิ ปวส.
4) วุฒิปริญญาตรี
5) วุฒิปริญญาโท
6) วุฒิปริญญาเอก
วิธีคัดเลือกคนเข้าทํางานในหน่วยงาน
1) สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2) สอบสัมภาษณ์
3) อื่นๆ
จํานวนทั้งหมด (N)

ค่าความถี่

ร้อยละ

0
0
54
0

0
0
100
0

4
15
17
18

7.40
27.80
31.50
33.30

9
6
10
14
8
7

16.10
10.70
17.90
28.50
14.30
12.50

28
25
1
54

51.90
46.30
1.90
100

จากตารางที่ 4 พบว่าด้านที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องของการมีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
สอดคล้องกั บ ผลสรุปงานวิจั ย เรื่อ งความพึงพอใจของนายจ้า งบัณฑิต มหาวิท ยาลัยเชี ย งใหม่ งานวิจัย เรื่ อ ง
การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ งานวิจัย
เรื่องความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีความพึงพอใจอยู่ในอันดับ
1 เหมือนกัน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จะ
เป็นเรื่องของการรู้จักบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณ ฑิต ต่อการปฏิบั ติงานและคุ ณ ลั ก ษณะของบัณ ฑิตที่สํ าเร็ จ การศึ กษาจากมหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏเชีย งใหม่
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งานวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ตามทัศนะของหัวหน้างานบัญชี ในสถาน
ประกอบการ และรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการทํางานของบัณฑิต ระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผลสรุปว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม มากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ
ของลูกจ้างที่เป็นบัณฑิตจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ด้านทักษะทางปัญญา ในเรื่อง
ของความสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาได้ และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ในเรื่องของสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย พร้อมทั้งใช้ความรู้ในสาขา
วิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.46 และ 3.31 ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่องการสํารวจความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคุณลักษณะและความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ของบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่พบว่าการใช้ภาษาสากลของ
บัณฑิตยังต้องแก้ไขและปรับปรุง
ซึ่งการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจะทราบผลเฉพาะบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมที่เข้า
ทํางานกับผู้ใช้บัณฑิตแล้วเท่านั้น
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของลูกจ้างที่
เป็นบัณฑิตของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คําถาม
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความเข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักใน
คุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต
1.2 มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่
คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับ
ผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททาง
สังคมของวิชาชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความคิดเห็น

4.06

0.564

พึงพอใจมาก

4.09

0.559

พึงพอใจมาก

4.06

0.529

พึงพอใจมาก

3.87

0.616

พึงพอใจมาก

3.91

0.680

พึงพอใจมาก
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2. ด้านความรู้ความสามารถในวิชาการ/วิชาชีพ
2.1 มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์
เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
ธุรกิจวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้าน
ทางวิศวกรรมหรือธุรกิจวิศวกรรม
2.3 สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษากั บ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี มีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาได้
3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ
รวมถึงการใช้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 มี จิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ใช้ อ งค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรม
หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยน
แปลง ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ
ผิดชอบ
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถ
สนทนาทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความคิดเห็น

3.85

0.711

พึงพอใจมาก

3.72

0.529

พึงพอใจมาก

3.89

0.604

พึงพอใจมาก

3.91

0.708

พึงพอใจมาก

3.98

0.629

พึงพอใจมาก

3.85

0.656

พึงพอใจมาก

3.81

0.612

พึงพอใจมาก

3.85

0.656

พึงพอใจมาก

3.93

0.669

พึงพอใจมาก

4.00

0.673

พึงพอใจมาก

3.69

0.969

พึงพอใจมาก
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4.2 สามารถเป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไ ขสถาน
การณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้
ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ
4.3 สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการ
เรีย นรู้ ทั้ง ของตนเอง และสอดคล้อ งกั บทางวิชาชี พ อย่า ง
ต่อเนื่อง
4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํา
งานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและ ผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบ
4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการ
ทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มี ทั ก ษะในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ การทํ า งานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.2 มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศทางคณิ ต
ศาสตร์ ห รื อ การแสดงสถิ ติ ป ระยุ ก ต์ ต่ อ การแก้ ปั ญ หาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน
และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์

5.5 สามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ การคํ า นวณและเครื่ อ งมื อ
เฉพาะทาง เพื่อประกอบวิชาชีพในที่เกี่ยวข้องได้

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความคิดเห็น

3.72

0.569

พึงพอใจมาก

3.69

0.639

พึงพอใจมาก

3.98

0.598

พึงพอใจมาก

3.98

0.658

พึงพอใจมาก

3.83

0.637

พึงพอใจมาก

3.81

0.646

พึงพอใจมาก

3.83

0.637

พึงพอใจมาก

3.89

0.664

พึงพอใจมาก

3.89

0.664

พึงพอใจมาก

3. การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่มีความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อ
หลักสูตร
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของเอกชน คิดเป็นร้อยละ 94.40 โดยมีผู้
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 500 คนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.30 ตามด้วยผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 200-499 คน และผู้ปฏิบัติ
งาน 25-199 คน มีค่าร้อยละเท่ากัน คือ 29.60 ซึ่งพนักงานมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ
28.00 รองลงมาคือ วุฒิ ปวส. และวุฒิมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 21.60 และ 19.80 ตามลําดับ

มคอ. 2

188

ตารางที่ 5 แจกแจงตัวอย่างตามคุณลักษณะของแหล่งข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต
ตัวเลือก (ข้อคําตอบ)
ประเภทของสถานประกอบการ
1) หน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาล
2) หน่วยงานของรัฐบาลที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
3) หน่วยงานของเอกชน
4) หน่วยงานอืน่ ๆ
ขนาดของสถานประกอบการ
1) ผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า 25 คน
2) ผู้ปฏิบัติงาน 25 – 199 คน
3) ผู้ปฏิบัติงาน 200 – 499 คน
4) ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
จํานวนพนักงานโดยประมาณ
1) วุฒิมัธยมศึกษา
2) วุฒิ ปวช.
3) วุฒิ ปวส.
4) วุฒิปริญญาตรี
5) วุฒิปริญญาโท
6) วุฒิปริญญาเอก
จํานวนทัง้ หมด (N)

ค่าความถี่

ร้อยละ

1
2
51
0

1.90
3.70
94.40
0

4
16
16
18

7.40
29.60
29.60
33.30

11
8
12
14
7
2
N=54

19.80
14.40
21.60
28.00
12.60
3.60
100

จากตารางที่ 6 พบว่ า โครงสร้ า งและเนื้ อ หาสาระของหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ
วิศวกรรม ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในด้านหลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ใน
เชิงประยุกต์มีค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมา คือ เนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆในหลักสูตรมีความทันสมัยและน่าสนใจ
ในการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.02 และโครงสร้างของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับ
โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 และพบว่าค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจน้อยสุดของผู้ใช้บัณฑิต อยู่ในเรื่องของการจัดรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรโดยภาควิชาฯ มีความชัดเจน
และเป็นไปตามแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา และจํานวนรายวิชาเลือกเหมาะสมสําหรับการหาความรู้
เพิ่มเติมตามความสนใจของผู้เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 เท่ากันตามลําดับ
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านโครงสร้างและ
เนื้อหา สาระของหลักสูตรของผู้ใช้บัณฑิต
คําถาม
1. ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1.1 การจั ด การเรีย นการสอนสอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาและ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1.2 หลักสูตรมุ่งพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพและความ
ต้องการของสังคม
1.3 หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ในเชิงประยุกต์
2. โครงสร้างหลักสูตร
2.1 โครงสร้ า งของหลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ
ประสงค์ของหลักสูตร
2.2 โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับระยะเวลา
ที่ใช้ในการศึกษา
2.3 แผนการศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักสูตร
2.4 โครงสร้างหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการและสังคม
2.5 การจัดรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรโดยภาควิชาฯ มี
ความชัดเจนและเป็นไปตามแผนการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา
3. เนื้อหาสาระของรายวิชา
3.1 จํ า นวนรายวิ ช าบั ง คั บ เหมาะสมสํ า หรั บ การวางพื้ น
ฐานความรู้ที่จําเป็น
3.2 จํานวนรายวิชาเลือกเหมาะสมสําหรับการหาความรู้
เพิ่มเติมตามความสนใจของผู้เรียน
3.3 เนื้อหาสาระของรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการเป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคต
3.4 เนื้อหาสาระของรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรมีความ
ทันสมัยและน่าสนใจในการศึกษา

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

3.91

0.486

พอใจมาก

3.98

0.532

พอใจมาก

4.07

0.544

พอใจมาก

4.00

0.673

พอใจมาก

4.00

0.644

พอใจมาก

3.98

0.658

พอใจมาก

3.96

0.699

พอใจมาก

3.85

0.691

พอใจมาก

3.85

0.810

พอใจมาก

3.91

0.784

พอใจมาก

3.91

0.784

พอใจมาก

4.02

0.714

พอใจมาก
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จากตารางที่ 7 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการดําเนินการของหลักสูตรอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เช่นกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ, การให้ความรู้เพิ่มเติมด้านบัญชีและด้านวิศวกรรม, การจัดค่ายผู้นํา ฯลฯ) กับ
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ (เช่น มีชุมนุมกีฬา, มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในภาควิชาฯ เป็นประจํา
ทุกปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.96 เท่ากัน รองลงมา คือ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม (เช่น โครงการวิศ
วะบําเพ็ญ, ค่ายอาสาพัฒนา, ค่ายปลูกป่า ฯลฯ) มีค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนค่าเฉลี่ยที่ต่ําสุด คือ มีการบูรณาการงาน
วิจัยเข้ากับการเรียนการสอน (เช่น นําส่วนหนึ่งของงานวิจัยมาเป็นกรณีศึกษา, นํางานวิจัยมาเป็นโจทย์ในการทํา
โครงงานหรือปริญญาวิทยานิพนธ์ ฯลฯ) กับการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษโดยมีค่าเฉลี่ย 3.69
เท่ากัน
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการดําเนินการของ
หลักสูตร
คําถาม
1. มีการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน (เช่น
นําส่วนหนึ่งของงานวิจัยมาเป็นกรณีศึกษา นํางานวิจัยมา
เป็นโจทย์ในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ ฯลฯ)
2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
เข้ากับการเรียนการสอน (เช่น นําส่วนหนึ่งของโครงการ
บริ ก ารวิ ช าการมาเป็ น โจทย์ ใ นการทํ า โครงงานหรื อ
วิทยานิพนธ์ ฯลฯ)
3. การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ
4. กิ จ กรรมวิ ช าการที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ ( เช่ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษ
การให้ความรู้เพิ่มเติมด้านบัญชีและด้านวิศวกรรม, การจัด
ค่ายผู้นํา ฯลฯ)
5. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ (เช่น มีชุมนุม
กี ฬ า มี ก ารจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าภายในภาควิ ช าฯ เป็ น
ประจําทุกปี ฯลฯ)
6. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม (เช่น
โครงการวิศวะบําเพ็ญ ค่ายอาสาพัฒนา ค่ายปลูกป่า ฯลฯ)
7. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (เช่น การ
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ /มอบเกี ย รติ บั ต รแก่ นั ก ศึ ก ษาที่
ประกอบคุณงามความดี ฯลฯ)

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

3.69

0.696

เห็นด้วยมาก

3.72

0.569

เห็นด้วยมาก

3.69

0.639

เห็นด้วยมาก

3.98

0.598

เห็นด้วยมาก

3.98

0.658

เห็นด้วยมาก

3.83

0.637

เห็นด้วยมาก

3.81

0.646

เห็นด้วยมาก
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ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ต่ อ แนวทางการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการสํารวจโดยตั้งเป็นคําถามปลายเปิด ได้ผลสรุปดังนี้
1) ผู้ใช้บัณฑิตเห็นด้วยหากหลักสูตรมีการสนับสนุนการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและได้แสดงความ
คิดเห็นว่า ความรู้ในหนังสือเป็นเพียงความรู้พื้นฐานในการต่อยอดเท่านั้น หากมีการทํางานจริงนอกจากทฤษฎี
และให้มี ก ารศึกษาดูง านนอกสถานที่ จะทํา ให้มีการต่ อยอดความรู้ เกิดการประยุ กต์ ใ ช้ และทํ าให้ มี ค วาม
กระตือรือร้นในการหาความรู้ เพื่อผลิตผลงานจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่องคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในเรื่องของการเสริมสร้างการเสาะแสวงหาความรู้ตามรูปแบบของการศึกษาตลอดชีพ
2) ผู้ใช้บัณฑิตเห็นด้วยหากหลักสูตรมีการกําหนดหัวข้อและขอบเขตของโครงงาน และปริญญานิพนธ์
ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติได้จริง โดยแสดงความคิดเห็นว่า ปัจจุบันการนํางานวิจัยมาใช้
ประโยชน์มีน้อยมากจึงควรสนับสนุนเนื่องจากการปฏิบัติงานได้จริงมีความสําคัญต่อผู้เรียน ซึ่งจะทําให้นักศึกษา
เรียนรู้ได้มากขึ้น และช่วยทําให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ การแก้ปัญหา และการประยุกต์
ใช้ ทําให้มีประสบการณ์จากการทํางานวิจัยมาเป็นตัวช่วยในการทํางาน สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการศึกษา
คุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่ได้
สรุปข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตว่าควรเน้นเรื่องพื้นฐานที่จําเป็นในการประยุกต์ใช้ในการทํางาน
3) ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่ารายวิชาที่ควรเพิ่มเติมในหลักสูตร คือ การปฏิบัติทางวิศวกรรมศาสตร์ทางกลที่เน้น
การปฏิบัติการและการนําไปใช้ วิชาการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมการใช้งานหลากหลาย
โปรแกรม เช่น Autocad และ Solidwork เป็นต้น และควรเพิ่มเติมรายวิชาในด้านของภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และภาษาที่ 3 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน รวมถึงการสอดแทรกวิชาคุณธรรมจริยธรรมเข้าไป
ในแต่ละวิชา
4) ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้ภาควิชาฯ ทํางานวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมในเรื่อง
พลังงาน พลังงานทดแทนในชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องการบริหาร การวางพื้นฐานชีวิต
5) ผู้ใช้บัณฑิตเห็นด้วยที่ภาควิชาฯ ใช้ระบบ E-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และอํานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน โดยให้ความคิดเห็นว่า เป็น
ระบบการเรียนการสอนที่มีประโยชน์ มีความสะดวก สามารถกลับมาย้อนดูทําความเข้าใจได้ตลอด และเป็นส่วน
หนึ่งที่จะช่วยทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ และให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น แต่ควรมีชั้น
เรียนที่มีอาจารย์เป็นผู้สอนด้วย เนื่องจากระบบ E-Learning จะเป็นข้อเสียสําหรับผู้ที่ขาดวินัย แต่ผู้ที่สนใจจะได้
ประโยชน์มาก และเสนอแนะว่าควรให้ศิษย์เก่าเข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้นได้ด้วย
6) ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้ภาควิชาฯ เพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการศึกษา
ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยผู้ใช้บัณฑิตได้
เสนอแนะเน้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่านและ
การเขียน และให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น รวมทั้ง การปฏิบัติงานได้จริง และเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนซึ่งตรงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการเสริมความรู้ในเรื่องการสื่อสาร การใช้ภาษา และเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งความสามารถ
ในการปฏิบัติงานจริง
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7) ผู้ใช้บัณฑิตมีความยินดีที่จะเข้าร่วมในการกําหนดทิศทางหรือพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
8) ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้ภาควิชาฯ เน้นเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มการเรียนที่เน้นการลง
มือปฏิบัติซึ่งใช้งานได้ จริงในการทํางาน ไม่ใ ช่แค่ทฤษฎี และทั กษะการใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทํางานเชิง
วิศวกรรม รวมทั้งควรจัดการเผยแพร่ผลงาน เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดผลงานให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งยังต้องการให้มีการจัดการอบรมหรือการศึกษานอกสถานที่ ในที่ที่ผู้เรียนสามารถทํางานได้
จริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยและฝึกทักษะให้เกิดความชํานาญก่อนทํางานจริง เป็นต้น
จากการวิเคราะห์ผล ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจระดับมากต่อโครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาธุรกิจวิศวกรรม พร้อมทั้งเห็นด้วยกับการดําเนินการที่สอดแทรกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
หลักสูตร ส่วนความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้นนั้น ผู้ใช้บัณฑิตได้แสดงความ
คิดเห็นอยู่ในเชิงบวก โดยผู้ใช้บัณฑิตเห็นด้วยหากหลักสูตรมีการสนับสนุนการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการ
กําหนดหัวข้อและขอบเขตของโครงงาน และปริญญานิพนธ์ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
ได้จริง และเห็นด้วยที่ภาควิชาฯ ใช้ระบบ E-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์
กลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และอํานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ซึ่งผู้ใช้บัณฑิตมีความยินดีที่จะเข้าร่วม
ในการกําหนดทิศทางหรือพัฒนาหลักสู ตรให้สมบู ร ณ์ยิ่งขึ้น ส่ วนในด้านคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาธุร กิจ
วิศวกรรมที่พึงประสงค์นั้น ผู้ใช้บัณฑิตให้ความสําคัญมาก คือ ต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้านความรู้ความสามารถ
ในวิชาการ/วิชาชีพเป็นอันดับสูงสุด โดยคุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิต ให้ความสําคัญอันดับสุดท้ายอยู่ใน
ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม
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มคอ. 2

ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เกณฑ์
โครงสร้างเดิม
กระทรวงศึกษาธิการ (จํานวนหน่วยกิต
หมวดวิชา
(จํานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า)
ไม่น้อยกว่า)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
วิชาบังคับ
9
กลุ่มวิชาภาษา
9
วิชาบังคับเลือก
9
30
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
3
คณิตศาสตร์
วิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา
12
หมวดวิชาเฉพาะ
109
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
33
84
กลุ่มวิชาบังคับ
58
กลุ่มวิชาเลือก
18
หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
จํานวนหน่วยกิตรวม
120
145

โครงสร้างใหม่ จํานวนหน่วยกิต
(จํานวนหน่วยกิต
ที่แตกต่าง
ไม่น้อยกว่า)
30
9
9
9
3
3

คงเดิม

3
12
110
42
50
18
6
146

เพิ่มขึ้น 1
เพิ่มขึ้น 9
ลดลง 8
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่มขึ้น 1
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2. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรเดิม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
623 112 การร่างแบบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 110 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42 หน่วยกิต
623 112 การเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์
ช่วย
623 132 การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับ
ธุรกิจวิศวกรรม
623 210 เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับธุรกิจ
วิศวกรรม

623 211 ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์
ไฟฟ้า
623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต
623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต
สําหรับธุรกิจวิศวกรรม
623 221 การภาษีอากรธุรกิจ
623 231 การจัดการองค์กรและ
ทรัพยากรมนุษย์
623 302 สถิติธุรกิจวิศวกรรม
623 314 วิศวกรรมความปลอดภัย

623 341 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับ
ธุรกิจวิศวกรรม
623 342 ภาษาอังกฤษสําหรับการ
สื่อสารธุรกิจวิศวกรรม
623 431 การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ

หมายเหตุ
หน่วยกิตเท่าเดิม
หน่วยกิตเท่าเดิม
หน่วยกิตเท่าเดิม
หน่วยกิตเท่าเดิม
หน่วยกิตเท่าเดิม
หน่วยกิตเท่าเดิม
หน่วยกิตเท่าเดิม
หน่วยกิตเท่าเดิม
เพิ่มขึ้น 1 หน่วยกิต
เพิ่มขึ้น 9 หน่วยกิต
ปรับปรุงเนื้อหา เปลี่ยนชื่อวิชา
และจํานวนหน่วยกิต
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับ
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับ และ
เปลี่ยนชื่อวิชา
ย้ายไปอยูก่ ลุ่มวิชาบังคับ และ
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับ
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับ
ปรับปรุงเนื้อหา
และเปลี่ยนชื่อวิชา
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับ
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับ
ปรับปรุงเนื้อหา เปลี่ยนรหัส
วิชา เปลี่ยนชื่อวิชา และจํานวน
หน่วยกิต

ยกเลิก
623 341 ภาษาอังกฤษสําหรับการ
สื่อสารธุรกิจวิศวกรรม
ยกเลิก

เปลี่ยนรหัสวิชา และตัดวิชา
บังคับก่อน
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
623 441 ภาษาอังกฤษสําหรับการ
623 342 ภาษาอังกฤษสําหรับการ
นําเสนอในธุรกิจวิศวกรรม
นําเสนอในธุรกิจวิศวกรรม
กลุ่มวิชาบังคับ 58 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 50 หน่วยกิต
623 101 การจัดการงานวิศวกรรม
ยกเลิก
เบื้องต้น
623 132 การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับ
ธุรกิจวิศวกรรม
623 210 เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับ
นักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม
623 211 อุปกรณ์วัสดุก่อสร้างและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
623 212 ธุรกิจเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ 623 212 เครื่องมือวัดและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
623 214 ปฏิบตั ิการไฟฟ้า
623 215 ปฏิบตั ิการการผลิตใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย
623 216 ปฏิบตั ิการเครื่องกลการผลิต 1
623 221 การภาษีอากรธุรกิจ
623 322 การบัญชีต้นทุน
623 231 การจัดการองค์กรวิศวกรรม
สําหรับธุรกิจวิศวกรรม
623 232 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สําหรับธุรกิจวิศวกรรม
623 302 สถิติธรุ กิจวิศวกรรม

623 322 การบัญชีต้นทุน

หมายเหตุ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ลดลง 8 หน่วยกิต
ย้ายไปอยูก่ ลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
ย้ายไปอยูก่ ลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ และเปลี่ยนชื่อวิชา
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ และเปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา และจํานวน
หน่วยกิต
รายวิชาที่เปิดขึน้ ใหม่
รายวิชาที่เปิดขึน้ ใหม่
รายวิชาที่เปิดขึน้ ใหม่
ย้ายไปอยูก่ ลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
ตัดวิชาบังคับก่อน
ย้ายไปอยูก่ ลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ ปรับปรุงเนื้อหา
และเปลี่ยนชื่อวิชา

ยกเลิก

ย้ายไปอยูก่ ลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
623 311 ธุรกิจอุปกรณ์การทําความเย็น 623 311 อุปกรณ์การทําความเย็นและ เปลี่ยนชื่อวิชา และตัดวิชา
และเครื่องจักรกลของไหล
เครื่องจักรกลของไหล
บังคับก่อน
623 312 ธุรกิจเครื่องแลกเปลี่ยน
623 312 อุปกรณ์เครือ่ งแลกเปลี่ยน
เปลี่ยนชื่อวิชา และตัดวิชา
ความร้อน
ความร้อน
บังคับก่อน
623 313 ปฏิบตั ิการเครื่องกลการผลิต 2 รายวิชาที่เปิดขึน้ ใหม่
623 321 การบัญชีชั้นกลาง 1
623 321 การบัญชีชั้นกลาง 1
ตัดวิชาบังคับก่อน
623 322 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
623 322 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
ตัดวิชาบังคับก่อน 1 วิชา และ
งานบัญชี
งานบัญชี
เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
623 323 การบัญชีชั้นกลาง 2
623 323 การบัญชีชั้นกลาง 2
ตัดวิชาบังคับก่อน
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หลักสูตรเดิม
623 331 การจัดการห่วงโซ่่อุปทาน
สําหรับธุรกิจวิศวกรรม
623 332 การวิจัยเชิงคุณภาพ
623 352 การฝึกงาน
623 411 ธุรกิจอุปกรณ์ความปลอดภัย
ทางวิศวกรรม
623 412 ธุรกิจอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์และ
นิวแมติกส์

623 421 การบัญชีชั้นสูง 1

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ยกเลิก
ยกเลิก
623 352 การฝึกงาน

623 411 อุปกรณ์นิวแมติกส์และ
ไฮดรอลิกส์
623 412 การประมาณราคางาน
วิศวกรรม
623 413 ปฏิบตั ิการนิวแมติกส์
623 421 การบัญชีชั้นสูง 1
623 422 การบัญชีเพื่อการจัดการ
623 431 การบริหารโครงการ
ธุรกิจวิศวกรรม

กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
แขนงวิชาวิศวกรรมศาสตร์
623 511 ธุรกิจพลังงานทดแทน
623 512 การประมาณราคา
งานวิศวกรรม

กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์
623 511 พลังงานทดแทน

หมายเหตุ

เปลี่ยนจํานวนชัว่ โมงฝึกงาน
ย้ายไปอยูก่ ลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ ปรับปรุงเนื้อหา
เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อ
วิชา และจํานวนหน่วยกิต
เปลี่ยนรหัสวิชา และชื่อวิชา
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือก
แขนงวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รายวิชาที่เปิดขึน้ ใหม่
ตัดวิชาบังคับก่อน
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือก
แขนงวิชาการบัญชี และ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือก
แขนงวิชาการบริหารจัดการ
และตัดวิชาบังคับก่อน
หน่วยกิตเท่าเดิม

เปลี่ยนชื่อวิชา
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ และ
เปลี่ยนรหัสวิชา
623 512 ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
ควบคุมมลพิษ
623 513 คอมพิวเตอร์พื้นฐานสําหรับ
623 513 คอมพิวเตอร์สําหรับ
เปลี่ยนชื่อวิชา และ
ธุรกิจวิศวกรรม
ธุรกิจวิศวกรรม
จํานวนหน่วยกิต
623 514 ธุรกิจหม้อไอน้ําและอุปกรณ์ 623 514 หม้อไอน้ําและอุปกรณ์
เปลี่ยนชื่อวิชา
623 515 ธุรกิจยานยนต์
ยกเลิก
623 515 เชื้อเพลิงชีวมวลและ
รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
การแปรสภาพ
623 516 ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์ 623 516 การอนุรักษ์พลังงาน
เปลี่ยนชื่อวิชา และ
พลังงาน
ตัดวิชาบังคับก่อน
กลุ่มวิชาเลือกแขนงวิชาการบัญชี
กลุ่มวิชาเลือกกลุ่มวิชาธุรกิจ
623 521 การบัญชีส่วนราชการ
ยกเลิก
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หลักสูตรเดิม
623 522 การบัญชีเพื่อการจัดการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

623 523 การบัญชีชั้นสูง 2

623 521 การบัญชีชั้นสูง 2

623 524 การตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน
623 525 การจัดการภาษีอากร

623 522 การตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน
623 523 การจัดการภาษีอากร

กลุ่มวิชาเลือกแขนงวิชาการบริหารจัดการ

กลุ่มวิชาเลือกกลุ่มวิชาธุรกิจ
ยกเลิก

623 531 การบริหารและควบคุม
งานก่อสร้าง
623 532 การประเมินความเป็นไปได้
ของโครงการสําหรับ
ธุรกิจวิศวกรรม
623 534 การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับ
ธุรกิจวิศวกรรม
623 535 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ

หมายเหตุ
ย้ายไปอยูก่ ลุ่มวิชาบังคับ และ
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ตัดวิชาบังคับก่อน
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ตัดวิชาบังคับก่อน
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ตัดวิชาบังคับก่อน 1 วิชา

623 531 การจัดทําแผนธุรกิจ
623 532 การประเมินความเป็นไปได้
ของโครงการ

รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
เปลี่ยนชื่อวิชา

623 534 การจัดการเชิงกลยุทธ์

เปลี่ยนชื่อวิชา

623 535 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ

เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต และ
ตัดวิชาบังคับก่อน
623 536 การบริหารโครงการ
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ และ
ธุรกิจวิศวกรรม
เปลี่ยนรหัสวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หน่วยกิตเท่าเดิม

