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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
1. สาระในการเปิดหลักสูตรใหม่
1.1 ความเป็นมาของหลักสูตร
สืบเนื่องจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพระดับภาคและระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยการกําหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มี
จุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศและใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม
บูรณาการวิ จัย และพัฒนากับ การนํ าไปใช้ ประโยชน์ ใ นเชิ งพาณิ ช ย์ และการพั ฒนานวั ตกรรมการส่ ง เสริม และ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลง
และต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี
รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)
การดําเนินการในลักษณะดังกล่าวต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและงาน
วิศวกรรมในระดับสูงเพื่อให้สามารถเข้าใจช่องทางและโอกาสทางการตลาด และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดสินค้าและบริการทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง สามารถเป็นตัวกลางในการนําสินค้าเชิง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมเข้าสู่ตลาด พร้อมกันนี้ต้องมีความเข้าใจในการดําเนินธุรกิจ เช่นกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ การประเมิน ตรวจสอบและควบคุมองค์กรธุรกิจ และสามารถสร้างแบบจําลองต้นทุน
ทางธุรกิจวิศวกรรม ตลอดจนประเมินความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของงานทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนาบุคคลที่มีความรู้
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคคลที่มีพื้นฐานทางด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ให้มีขีด
ความสามารถสู งขึ้นสํา หรับการปฏิ บัติงานในองค์กรด้ านธุ รกิจวิศวกรรม ตลอดจนการพั ฒนาตนเองเพื่อ เป็ น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ที่เข้มแข็ง จึงต้องมีหลักสูตรที่สามารถสร้างมุมมองทางวิศวกรรมในเชิงพาณิชย์
ให้กับผู้ที่มีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมุมมองทางพาณิชย์ในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ให้กับผู้ที่มี
พื้นฐานทางด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีองค์
ความรู้ที่เข้มแข็ งในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ซ่ึงเป็นสาขาที่เ ป็นพื้นฐานสําคัญในการดํ าเนิน ธุรกิ จที่เกี่ ยวข้ องกั บ
เทคโนโลยี ประกอบกับทางคณะฯ ได้ดําเนินการเปิดสอนในหลักสูตรธุรกิจวิศวกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และได้
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านธุรกิจวิศวกรรมจํานวน 9 รุ่นและได้ทํางานอยู่ในสถานประกอบการต่าง ๆ
ซึ่งบัณฑิตที่ผลิตออกไปได้ปฏิบัติงานในตําแหน่ง ต่าง ๆ ในองค์กรธุรกิจ เช่น ตรวจสอบคุณภาพการผลิต ประเมิน
ต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิต ติดต่อประสานงานในโครงการวิศวกรรม และเป็นผู้ประกอบการทางด้าน
วิศวกรรม ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) จะ
ทําให้มีการสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็งด้านการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณสําหรับงานวิศวกรรม การสร้างแบบจําลอง
ต้นทุนวิศวกรรม การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการสนับสนุนทางด้านธุรกิจวิศวกรรม การประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการทางวิศวกรรม การตรวจสอบและควบคุมภายในของโครงการวิศวกรรม การวิเคราะห์และจัดการความ
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เสี่ยงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจวิศวกรรม การบริหารโครงการวิศวกรรม และการพัฒนาธุรกิจสินค้านวัตกรรมอัน
เป็นพื้นฐานในการสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีและทําให้ประเทศไทยเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาบุคคลเพื่อออกจากกับดักรายได้ปานกลาง และเพิ่มจํานวนผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน
อันจะนําไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปด้วยเหตุผลดังกล่าวหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาธุ รกิจ วิ ศ วกรรม จึ งมีความจําเป็ นในการเสนอเปิ ด หลักสู ต รดังกล่าวเพื่ อสนั บสนุ นด้ า น
ยุทธศาสตร์ของประเทศที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้
1) สนับสนุน ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศั กยภาพทุนมนุษย์โดยพัฒนาคนให้
เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
2) สนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม การพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนแนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วยการ
เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและ
พัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นําสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด
การลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนการพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาท
หลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ
การพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การ
เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา
STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
1.2 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40
40
40
40
20
20
20
20
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2. จุดเด่นของหลักสูตรฯ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม เน้นผลิตงานวิจัยด้านธุรกิจวิศวกรรมของ
ประเทศและพัฒนาบุคคลในประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัยในด้านการวิเคราะห์ธุรกิจเชิง
ปริมาณสําหรับงานวิศวกรรม การสร้างแบบจําลองต้นทุนวิศวกรรม การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการสนับสนุน
ทางด้านธุรกิจวิศวกรรม การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการทางวิศวกรรม การตรวจสอบและควบคุมภายใน
ของโครงการ การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจวิศวกรรม การบริหารโครงการวิศวกรรม
และการพัฒนาธุรกิจสินค้านวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคคลในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการศึกษา
ต่ อ ให้มีความรู้ ค วามสามารถทั้ งทางด้ านทฤษฎี ต ลอดจนมี ความชํ านาญในการวิ จัย และพั ฒนาทางด้า นธุ รกิ จ
วิศวกรรม โดยตัวหลักสูตรสามารถพัฒนาบุคคลให้มีมุมมองทางวิศวกรรมในเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ที่มีพื้นฐานทาง
วิศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และมุมมองทางพาณิช ย์ ใ นเชิ งวิ ศวกรรมศาสตร์ ใ ห้ กับผู้ที่ มี พื้นฐานทางด้ า น
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การจัดหลักสูตรในลักษณะนี้เป็นลักษณะเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สร้าง
ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ งขั น ในตลาดแรงงานให้ กั บ ผู้ จ บการศึ กษาในหลั กสู ต รนี้ และทํ าให้ อ งค์ ก รธุ รกิ จ มี
ความสามารถในการพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน
3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ พัน ธกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเป็นผู้นําการถ่ายทอดความรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติในเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและมีความชํานาญในการวิจัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มีการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนทางการศึกษาที่เหมาะสม เช่น เปิดสอนทั้งโครงการปกติ และโครงการ
พิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกสําหรับผู้ศึกษาต่อที่ยังต้องทํางานในเวลาราชการและมีการจัดสรรทุนวิจัยและการนําเสนอ
ผลงานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยั ง มุ่ ง เน้ น การผลิ ต ถ่ า ยทอดและให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
สารสนเทศทาง ธุรกิจวิศวกรรมเพื่อการศึกษาแก่สาธารณชน ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในทุกแผนการศึกษาของหลักสูตร
4. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอื่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของหลักสูตรพบว่าสาขาการบริหารงานก่อสร้างเน้นให้สามารถเป็น
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ ศ วกรรมโยธา แต่ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เน้นการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยี
ไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)
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5. การรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลักสูตรเน้นการพัฒนาด้านการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ทั ก ษะให้ ต รงตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ในยุ ค ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยเน้ น ความสามารถที่
หลากหลายมากกว่าความรู้ในสาขาวิชาทั้งทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (English Skills) ทักษะด้านการเรียนรู้
(Learning Skill) ทักษะด้านการปรับตัว (Adaptability Skill) ทักษะชีวิต (Life Skill : Pluralistic Society) และ
ทักษะการทํางาน (Work Skill)
6 ความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันภายนอก
การเชิญนักวิชาการทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน รวมถึงสมาคมฯ เช่นสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทยและนักเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมาเป็นอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
7. การตลาดนักศึกษา
จากรายงานผลการสํารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จากกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีและคนที่ทํางานแล้วหลังจากจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 150 คน พบว่าผู้ต้องการศึกษาในหลักสูตรนี้มีจํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 72
ผู้ที่ไม่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรนี้มีจํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 28 สําหรับเหตุผลที่ต้องการศึกษาในหลักสูตร
ดั ง กล่ า ว เช่ น น่ า จะมี ป ระโยชน์ กั บ การทํ า งานในอนาคต เป็ น หลั ก สู ต รที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ ที่ มี ค วามสามารถด้ า นการ
บริหารงานเป็นหลักพร้อมทั้งมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีความต้องการของตลาด มีวิชาเลือกให้
เรียนหลากหลาย สําหรับผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาต่อ โดยเฉพาะกับผู้ที่เรียนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่วิศวกรรมศาสตร์ สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้กับสาขาอื่น ๆ ได้ สามารถต่อยอดความคิดกับการทํางานด้านอุตสาหกรรม เป็นการผสมผสานศาสตร์
หลายแขนงไว้ด้วยกัน น่าสนใจ สนใจการวางแผนทําธุรกิจ เนื่องจากมีธุรกิจอยู่แล้ว และเหตุผลที่ไม่ต้องการศึกษาต่อใน
หลักสูตรดังกล่าว เช่น ค่อนข้างใหม่ ภายในเนื้อหาของรายวิชาควรเน้นการดูงานจริงและการปฏิบัติ น่าจะเป็นคุณวุฒิ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ควรเน้นทางธุรกิจให้มากขึ้น น่าจะมีโครงการหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรให้ทําคล้าย
กับการฝึกงานในระดับปริญญาตรี ควรจะเพิ่มการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อยากให้มีผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงมา
สอน เรียนเยอะเกินไป น่าจะมีวิชาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย เพิ่มการจําลองสถานการณ์จริงนอกเหนือจาก
การจําลองทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรจะเป็น ผู้ประกอบการในด้านธุรกิจวิศวกรรมและธุรกิจ
อุตสาหกรรม ผู้บริหารโรงงานทั่วไปและในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เจ้าของกิจการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกร นักวิจัย
ทางด้านธุรกิจวิศวกรรม และผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ต้องการพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถในการทํา วิ จัยทางด้ านธุร กิ จวิศวกรรม และต้องการเป็ นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(Technopreneur) ให้มีมุมมองทางวิศวกรรมในเชิงพาณิชย์สําหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
และมุมมองทางพาณิชย์ในเชิงวิศวกรรมศาสตร์สําหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีวิธีการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รผ่ า น โฮมเพจของภาควิ ช าหรื อ ช่ อ งทางสั ง คมออนไลน์ เช่ น เฟสบุ๊ ค แอพพลิ เ คชั่ น ไลน์
ประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสาร โบรชัวร์ (Brochure) แผ่นพับ การเข้าพบสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
และส่งเอกสารไปยังสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
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8. การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและการติดตามผลบัณฑิต
การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและการติดตามผลบัณฑิตได้จัดทําไว้หลายรูปแบบ เช่น โฮมเพจของภาควิชา
หรือช่องทางสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค แอพพลิเคชันไลน์ เป็นต้น
9. การวางแผนการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาสูงระยะ 5 ปี
ภาควิชาฯ ได้มกี ารวางแผนการตั้งงบประมาณสําหรับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทมี่ ีราคาสูงระยะ 5 ปี
10. ความเป็นไปได้ในการออกแบบหัวข้อวิทยานิพนธ์ (หรือการค้นคว้าอิสระ/การศึกษาเอกเทศ) ซึ่งมี
ลักษณะสอดคล้องกับปัญหาของประเทศหรือมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ
เน้ น ผลิ ต งานวิ จั ย ด้ า นธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมของประเทศและพั ฒ นาบุ ค ลากรในประเทศให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการสร้างงานวิจัยในด้านการวิจัยทางธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ การสร้างองค์ความรู้
ทางด้านธุรกิจวิศวกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการสนับสนุนทางด้านธุรกิจ
วิศวกรรม แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของธุรกิจ การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร
ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการศึกษาต่อให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีตลอดจนมีความ
ชํ า นาญในการวิ จั ย และพั ฒ นาทางธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม และสามารถบุ ก เบิ ก แสวงหาความรู้ ใ หม่ ไ ด้ อ ย่ า งมี อิ ส ระ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขา
อื่นได้และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

มคอ.04
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
Master of Science Program in Engineering Business

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจวิศวกรรม)
Master of Science (Engineering Business)

2. ชื่อปริญญา

อักษรย่อปริญญา
(ภาษาไทย)
วท.ม. (ธุรกิจวิศวกรรม)
(ภาษาอังกฤษ) M.Sc. (Engineering Business)
หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา
 เป็น ไปตามพระราชกฤษฎีก า ว่า ด้ว ยปริญ ญาในสาขาวิช า อัก ษรย่อ สํ า หรับ สาขาวิช า
ครุยประจําตําแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. 2544
 เป็นไปตามเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ..........................
3. สถานภาพของหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ กําหนดเปิดสอน เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
 หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปิดสอน เดือน ........................พ.ศ. .......................
 ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ.......................
 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา.......................
 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา.......................
4. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่..........................
เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................
5. แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่.........................
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6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 เฉพาะในสถาบัน
 วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................
 นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) ..............................................................................
7. รูปแบบของหลักสูตร
7.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาโท
 อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................
7.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)..........................
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ
7.3 การรับผู้เข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรทีไ่ ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน......................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ..................................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)
7.5 การให้ปริญญา แก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. เจ้าของสถานประกอบการทางธุรกิจวิศวกรรม
2. นักวิเคราะห์ทางธุรกิจวิศวกรรม
3. นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรึกษา และผูส้ อนทางธุรกิจวิศวกรรม
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา...............................................
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบุ)
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเข้าใจในธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม (SMEs) และเข้าถึง
พื้นที่ชุมชน สามารถนําองค์ความรู้ทางธุรกิจวิศวกรรมมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาในท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับทางเทคโนโลยีในการผลิต พลังงานชีวภาพ
และธุรกิจ ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดย่อม และชุมชน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อสนองความต้องการ
กําลังคน ด้านธุรกิจวิศวกรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ภาค อุตสาหกรรม และความต้องการวิทยาการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ของประเทศ
3. เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทั้ ง
ทางด้ านทฤษฎี แ ละปฏิบัติ มีความชํานาญในการวิจัย และพั ฒนาทางด้านการบริห าร
จั ด การ การวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ข องโครงการทางธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม การสร้ า ง
แบบจํ า ลองทางธุ ร กิ จ การหาปั จ จั ย ในการประมาณต้ น ทุ น และราคาของระบบทาง
วิศวกรรม ตลอดจนการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มี
ความคิดสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ในด้านธุรกิจวิศวกรรมของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า
ตลอดจนมีการนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ
โดยเฉพาะเพื่อลดการนําเข้าและการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (ภาคผนวก ข) ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงการนําไปสู่การ
เป็นสังคมฐานความรู้ในอนาคต
 อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 มีกลยุทธ์ในการดําเนินการ
 มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์
 ระบบจตุรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีทมี่ ิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
ไม่มี
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาดําเนินการ
 วัน – เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ).............................................
 วัน – เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา
 เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
 เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา
 ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา
2.3 คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)
1. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยา
ศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่าโดยความ
เห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จะต้องศึกษา
รายวิชาพื้นฐานระดับปริญญาตรีในหลักสูตรธุรกิจวิศวกรรม ตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพิ่มเติม
จากหน่วยกิตที่กําหนดตามหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร
2. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
3. มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาควิ ช าวิ ศ วกรรม
เครื่องกล พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
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แผน ก แบบ ก 2
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)
1. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร
บัณฑิต บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่าโดยความเห็นชอบ
ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จะต้องศึกษารายวิชา
พื้นฐานระดับปริญญาตรีในหลักสูตรธุรกิจวิศวกรรม ตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพิ่มเติมจากหน่วย
กิตที่กําหนดตามหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร
2. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
3. มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาควิ ช าวิ ศ วกรรม
เครื่องกล พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
2.4 จํานวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร 20 คน
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ) ……………………..
2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
 มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต
 มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
 ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 แบบศึกษาเต็มเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษา
 แบบศึกษาบางเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปีการศึกษา
สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา
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3.2 โครงสร้างหลักสูตร
 แผน ก (เน้นการทําวิทยานิพนธ์)
 แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี – ระบุ) ศึกษารายวิชาบังคับ โดยไม่นับ
หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
 แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ศึกษารายวิชาบังคับโดยไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
 แผน ข
ศึกษารายวิชา.................หน่วยกิต
งานค้นคว้าอิสระ.................หน่วยกิต
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3.3 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

เลขประจําตัว
ประชาชน

1.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

3.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

หมายเหตุ

ตําแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์

บธ.ด.
บช.ม.
บธ.บ.
ศศ.บ.

อาจารย์

ณัฐ ธัชยะพงษ์

อาจารย์

ณัฐวุฒิ ธาราวดี

ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชี
การจัดการทั่วไปการบัญชี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
(การผลิต)

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2555
2551
2548
2556
2551
2549

2555
2550
2542
2537

1. แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดประสบการณ์สอน
2. แนบผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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3.4 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

1.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เดชาพันธ์
รัฐศาสนศาสตร์

บธ.ด.
บช.ม.
บธ.บ.
ศศ.บ.

2.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

ณัฐ ธัชยะพงษ์

3.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

ณัฐวุฒิ ธาราวดี

ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

4.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กษมา ศิรสิ มบูรณ์

Ph.D.

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชี
การจัดการทั่วไป-การ
บัญชี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
(การผลิต)
Mechanical
Engineering

วศ.ม.

เทคโนโลยีพลังงาน

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2555
2551
2548
2556
2551
2549

Sirindhorn International
Institute of Technology,
Thammasat University,
Thailand
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2008

2555
2550
2542
2537

2543
2540
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ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
D.Eng.

5.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นิติพงศ์
โสภณพงศ์พิพัฒน์

6.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทสพล เขตเจนการ

7.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธีระศักดิ์ หุดากร

8.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

รองศาสตราจารย์

สาโรช พูลเทพ

M.S.
วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.

วศ.ม.
คอ.บ.
9.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธิบดินทร์ แสงสว่าง

ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Energy Technology Asian Institute of Technology,
Thailand
University of Colorado, USA
Civil Engineering
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Institut National
Optoelectronics
Polytechnique de Toulouse
Engineering
Universitaire de Toulouse,
France
วิศวกรรมระบบควบคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
และเครื่องมือวัด
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เทคโนโลยีอุณหภาพ
เกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีอุณหภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จบ
2551
2543
2537
2008
2000
2537
2552
2544
2540
2008

2545
2541
2553
2544
2538
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ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

10.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

11.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปรเมศร์ อารมย์ดี

Ph.D.

Mechanical
Engineering

M.Eng.Sc.
B.Eng.

12.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วีระนุช อินทะกันฑ์

13.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

ชัชธานนท์ โพธิคุณ

ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

Mechanical
Engineering Science
Mechanical
Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
Sirindhorn International
Institute of Technology,
Thammasat University,
Thailand
The University of New South
Wales, Australia
Sirindhorn International
Institute of Technology,
Thammasat University,
Thailand
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ
2552
2547
2544
2012

2006
2005

2556
2552
2549
2558
2553
2548
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ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
14.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

หมายเหตุ

ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

จันทนา สังวรโยธิน

บธ.ด.
บธ.ม.
บช.บ.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชี
การจัดการทั่วไป

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

ปีที่จบ
2559
2545
2547
2534

1. แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดประสบการณ์สอน
2. แนบผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
 มี (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออื่น ๆ) .....................................................
 ไม่มี
5. การทําโครงงานหรือการวิจัย
 มี (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย) วิทยานิพนธ์
 ไม่มี

หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย
ทั่ว ๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้)
คุณลักษณะพิเศษของมหาบัณฑิต เมื่อสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
วิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะต้องเป็นผู้มีความเข้าใจและเข้าถึงพื้นที่ชุมชน สามารถนําองค์ความรู้ทางธุรกิจ
วิศวกรรมมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับทางเทคโนโลยีและธุรกิจให้กับ
ชุมชน
นอกจากนี้มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความ
ชํานาญในการวิจั ย และพั ฒนาทางด้ านการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ ความเป็น ไปได้ของโครงการทางธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม การสร้างแบบจําลองทางธุรกิจ การหาปัจจัยในการประมาณต้นทุนและราคาของระบบทางวิศวกรรม
ตลอดจนการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้
อย่างมีอิสระ สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ให้เข้ากับ
ศาสตร์สาขาอื่นได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสํานึกต่อสังคมโดยรวม มีจรรยาบรรณ มี
คุณธรรม มีความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความตระหนักถึงคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมของประเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้จึงกําหนดให้นักศึกษาต้องมีบทความตีพิมพ์ในวารสารหรือที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ เป็นเงื่อนไขการจบการศึกษา สรุปคุณลักษณะพิเศษ และกลยุทธ์ในการบริหารหลักสูตรเป็นดัง
แสดงในตารางต่อไปนี้
คุณลักษณะพิเศษ
มีความเข้าใจและเข้าถึงพื้นที่ชุมชน
สามารถนํ า องค์ ค วามรู้ ท างธุ ร กิ จ
วิศวกรรมมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาใน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุม ชนและยกระดั บ ทางเทคโนโลยี
และธุรกิจให้กับชุมชน
มี ค วามรู้ ค วามสามารถทั้ ง ทางด้ า น
ทฤษฎีและปฏิบัติ
มีความชํานาญในการวิจัยและพัฒนา
ทางด้านการบริหารจัดการ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติงานและสร้างองค์ความรู้ใน
พื้นที่ กระตุ้นให้นักศึกษาแสวงหาโจทย์ในพื้นที่ชุมชน เพื่อนํามา
เป็นตัวแบบในการศึกษาสร้างองค์ความรู้ร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยทาง
ธุรกิจวิศวกรรม

จั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น การทํ า กรณี ศึ ก ษาจริ ง ที่ มี ค วาม
ทันสมัยและการระดมสมองของผู้เรียนเป็นสําคัญ
จัดให้มีห้องวิจัยเฉพาะด้านสําหรับทําการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้หรือแก้ ปัญ หาทางด้านการบริหารจัดการธุร กิ จ
วิศวกรรม
มี ป ระสบการณ์ ใ นการเขี ย นและ กําหนดให้นักศึกษาต้องมีบทความตีพิมพ์ในวารสาร หรือที่ประชุม
นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น ร ะ ดั บ วิชาการระดับนานาชาติ เป็นเงื่อนไขการจบการศึกษา
นานาชาติ
มีความคิดสร้างสรรค์
ให้นักศึกษามีความสามารถในการนําองค์ค วามรู้ทางวิชาการใน
แขนงต่าง ๆ มาผสมผสานเพื่อประยุกต์ใช้ในการริเริ่มสร้างสรรค์
งานวิจัยต่าง ๆ
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพิ่มเติม ............ ด้าน (ระบุ) ………………………………………………..
3. การแสดงแผนที่ ก ารกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ตรสู่ ร ายวิ ช า (Curriculum
Mapping) เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษา
 มี
 ไม่มี

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
 เกณฑ์การวัดผล (ระบุ) การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ. ศ. 2550 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 เกณฑ์ขั้นต่ํารายวิชา (ถ้ามี – ระบุ)............................................................................
 เกณฑ์อื่น ๆ (ถ้ามี – ระบุ).......................................................................................
2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ)
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
กําหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละรายวิชาดําเนินการ ดังนี้
(1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
(2) พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน
(3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม
(4) ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา เพื่อนํา
ผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
(1) สํารวจภาวะการได้งานทําของบัณฑิต
(2) สํารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเข้า
ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
(3) สํารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่มหาบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
ด้า นความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตที่ จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(4) สํา รวจความพึ ง พอใจของมหาบั ณ ฑิต ที่ไ ปประกอบอาชี พ ในแง่ ข องความพร้อ มและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตและ
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
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(5) รวบรวมผลการสํารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต เพื่อใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร
(6) มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
 ไม่มี
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสําเร็จการศึกษา
 แผน ก แบบ ก 1
 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ (ระบุ) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
 เกณฑ์อื่น ๆ (ระบุ) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
พ.ศ. 2558 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 แผน ก แบบ ก 2
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ (ระบุ) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
 เกณฑ์อื่น ๆ (ระบุ) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
พ.ศ. 2558 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 แผน ข
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า............... (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
 สอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
 เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
 เกณฑ์อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
 มี (ระบุ ) 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 และสนับสนุนเงินทุนสําหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้มีการทําวิจัยและ
พัฒนางานวิจัยในสาขาที่ตนชํานาญ
 ไม่มี
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
 มีการพัฒนาด้านวิชาการ
 มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ
 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
 มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรได้กําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. การกํากับมาตรฐาน
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
2. บัณฑิต เช่น


คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธ์การเรียนรู้



ผลงานของนักศึกษาและผูส้ ําเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................................

3. นักศึกษา เช่น
การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 มีการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................................


4. อาจารย์ เช่น
มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่
 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส
 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................................


-16-

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง เช่น
 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
 มีการประเมินผู้เรียน กํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น
 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร
 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
 มี การดํ าเนิ นการปรั บปรุ งจากผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาและอาจารย์ ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้
7. การกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจํานวน 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
(ถ้ามีมากกว่าที่กําหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน)
 7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 12 ตัวบ่งชี้
 7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชา …………………….....
จํานวน ................................. ตัวบ่งชี้
 7.3 เป็นตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 ……………….ตัวบ่งชี้
 7.4 มีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ........................................................ ตัวบ่งชี้

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น
 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา
 การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคําแนะนํา
 การสอบถามจากนักศึกษา
 อื่น ๆ (ระบุ) มีการประเมินผ่านระบบ reg ของมหาวิทยาลัย
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอนการตรงต่อเวลา
การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัด และประเมินผล และการใช้สื่อการ
สอน
 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน
 อื่น ๆ (ระบุ) มีการประเมินผ่านระบบ reg ของมหาวิทยาลัย
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เช่น
 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
 ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผูแ้ ทนอาจารย์
 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
 อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
 อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................................................................
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น
 การนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปีเสนอหัวหน้าภาควิชา
 ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
 อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................................................................

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ...............
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน.” นครปฐม, สํานักบริหารโครงการ
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Dechaphan, R. and Chantana, S. (2015). “Factors influencing consumers’
selection of garage.” RMUTI Journal Special Issue 1 2015: 423-427.
(TCI กลุ่ม 1)
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เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์, นพพร จันทรนําชู และธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญญโญ. (2557).
“การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด ตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน.” วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 34, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม): 1-15. (TCI
กลุ่ม 1)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
Dechaphan, R. and Chantana, S. (2016). “Strategy for competitive advantage
in red brick business.” In proceeding of the 8th international
conference on sciences, technology and innovation for sustainable
well-being (STISWB VIII), 102-106. Myanmar Engineering Society
Yangon, Myanmar. June 15-17, 2016.
Dechaphan, R. and Chantana, S. (2016). “Factor affecting the consumer in
selecting canned seafood muang district, nakhonpathom province.”
In proceeding of the 8th international conference on sciences,
technology and innovation for sustainable well-being (STISWB VIII),
102-106. Myanmar Engineering Society Yangon, Myanmar, June 15-17,
2016.
Dechaphan, R. and Chantana, S. (2015). “Comparison study on customer’s
attitude towards services from traditional and modern building
material retail stores in nakhonpathom province.” In proceeding of
the 7th International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 335-340. Nakhon
Pathom-Phetburi, Thailand, July 30 – August 2, 2015.
Dechaphan, R. and Chantana, S. (2015). “Influential factors on behavior of
purchasing used car of customer.” In proceeding of the 7th
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VII), 341-346. Nakhon PathomPhetburi, Thailand, July 30 – August 2, 2015.
Dechaphan, R. and Chantana, S. (2014). “Factors influencing consumers’
selection of a garage.” In proceeding of The 6th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VI), 198. Apsara Angkor Resort & Conference,
SiemReap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.
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Dechaphan, R. and Chantana, S. (2014). “Factors effecting to factory
employees in samphran district, nakhornpathom province to
purchase motorcycles.” In proceeding of The 6th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VI), 199. Apsara Angkor Resort & Conference, Siem
Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.
Dechaphan, R. (2014). “The study of conflict management technique in
industrial factory.” In proceeding of the fourth UBRU International
Research Conference on “An integration of ASEAN local wisdom to
international”, 36-42. UbonRatchathaniRajabhat University, UbonRatchathani, Thailand, March 13, 2014.
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
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Proceedings
Inthagun, W. and Thuchayapong, N. (2016). “The Study of Physical
Properties and Operating Cost Analysis of Biomass Pellet from
Leucaena Leucocephala.” The 8th International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB VIII), 490-497. Yangon, Myanmar, June 15–17, 2016.
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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), 498-502. Yangon, Myanmar, June 15–17, 2016.
Tharawadee, N. and Thuchayapong, N. (2015). “The Effect of Torrefaction
Process on Physical Properties and Operating Cost Of Biomass
Powder.” The 7th International Conference on Science, Technology
and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 418-423.
Nakhon Pathom-Phetchaburi, Thailand, July30 - August 2, 2015.
Thuchayapong, N. and Inthagun, W. (2015). “The Physical Properties of
Sawdust Briquette and the Thermal Performance of Biomass Briquette
Stove.” The 7th International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 203-208. Nakhon
Pathom-Phetchaburi, Thailand, July 30 –August 2, 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 6th International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB VI), 428-432. Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of
Cambodia, August 28-30, 2014.
Intagun, W., Thuchayapong, N. and Tharawadee, N. (2014). “The Effect of
Increasing of LPG Price on the Costs and Sales of Restaurants in
Municipality of Nakhon Pathom, Nakhon Pathom Province.” WMS
Management Research National Conference # 3, 1469-1475. Nakhorn
Si Thammarat, Thailand, May 2, 2014.
Thuchayapong, N., Tharawadee, N. and Intagun, W. (2014). “The Satisfaction
of Service of State Railway of Thailand at Bangkok Railway Station.”
WMS Management Research National Conference # 3, 1599-1605.
Nakhorn Si Thammarat, Thailand, May 2, 2014.
Tharawadee, N., Thuchayapong, N.and Intagun, W. (2014). “Factors Affecting
the Service Selection of Motorcycle Repair Shop in Nakhon Pathom.”
WMS Management Research National Conference # 3, 1606-1611.
Nakhorn Si Thammarat, Thailand, May 2, 2014.
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Proceedings
Chutwiboonkun, N. and Tharawadee, N. (2016). “The Effect of Zeolite on
Thermal Efficiency of Biomass Camping Stove.” The 8th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VIII), 438-489. Yangon, Myanmar, June 15–17,
2016.

-25-

Thiemchai, W. and Tharawadee, N. (2016). “The Study of Physical Properties
and Operating Cost Analysis of Biomass Pellet from Leucaena
Leucocephala.” The 8th International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII),
490-497. Yangon, Myanmar, June 15–17, 2016.
Tharawadee, N. and Thuchayapong, N. (2015). “Effects of Torrefaction
Process on Physical Properties and Operating Cost of Biomass
Powder.” The 7th International Conference on Science, Technology
and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 418-423.
Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, July30 – August 2, 2015.
Intagun, W. and Tharawadee, N. (2015). “The Effect of Particle Size on the
Bulk Density and Durability of Pellets: Sugarcane Bagasse and
Eucalyptus Bark.” The 7th International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII),
380-387. Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, July30 – August 2,
2015.
Intagun, W., Thuchayapong, N. and Tharawadee, N. (2014). “The Effect of
Increasing of LPG Price on the Costs and Sales of Restaurants in
Municipality of Nakhon Pathom, Nakhon Pathom Province.” WMS
Management Research National Conference # 3, 1469-1475. Nakhorn
Si Thammarat, Thailand, May 2, 2014.
Thuchayapong, N., Tharawadee, N. and Intagun, W. (2014). “The Satisfaction
of Service of State Railway of Thailand at Bangkok Railway Station.”
WMS Management Research National Conference # 3, 1599-1605.
Nakhorn Si Thammarat, Thailand, May 2, 2014.
Tharawadee, N., Thuchayapong, N. and Intagun, W. (2014). “Factors
Affecting the Service Selection of Motorcycle Repair Shop in Nakhon
Pathom.” WMS Management Research National Conference # 3, 16061611. Nakhorn Si Thammarat, Thailand, May 2, 2014.
Tharawadee, N. and Soponpongpipat, N. (2014). “The Thermo-Economic
Analysis of Optimum Size of Cold Storage Room.” The 6th
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VI), 428-432. Apsara Angkor Hotel,
Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.

-26-

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
ระดับปริญญาตรี
084 107
พลังงานในอาเซียน
614 202
กลศาสตร์ของแข็ง
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 301
กระบวนการผลิตสําหรับวิศวกรเครื่องกล
615 303
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
615 372
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
615 401
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3
615 535
วิศวกรรมท่อความร้อน
623 111
การคํานวณและกลศาสตร์สําหรับชีวิตประจําวัน
623 211
ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ระดับบัณฑิตศึกษา
624 635
เทคโนโลยีท่อความร้อน
624 691
สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
624 695
การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร

(อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

-27-

ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา
4. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกษมา ศิริสมบูรณ์
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology,
Thammasat University, Thailand (2008)
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Sirisomboon, K. and Charernporn, P. (2017). "Effects of air staging on
emission characteristics in a conical fluidized-bed combustor firing
with sunflower shells." Journal of the Energy Institute, Vol. 90, No. 2
(April): 316-323. (SCOPUS)
Kasama Sirisomboon and Vladimir I. Kuprianov (2017). “Effects of Fuel
Staging on the NO Emission Reduction during Biomass–Biomass Cocombustion in a Fluidized-Bed Combustor.” Energy & Fuels, Vol. 31,
No.1: 659−671. (SCI)

-28-

กษมา ศิริสมบูรณ์ ภคพณ ทับทิม และอัจฉรา นิลเขียว. (2559). “การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีหลุมฝังกลบและ
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงขยะแข็ง.” วารสารวิศวกรรม
เชียงใหม่ ปีที่ 23 เล่มที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม): 20-32. (TCI กลุ่ม 1)
กษมา ศิริสมบูรณ์ และกรวรรณ พะนาวัน. (2559). “การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน
ของระบบเตาเผาและอบแห้งแผ่นยางพารารมควัน.” วารสารวิศวกรรมเชียงใหม่
ปีที่ 23 เล่มที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 15−24. (TCI กลุ่ม 1)
กษมา ศิริสมบูรณ์ และจิดาภา นิ่มนวลพานิช. (2557). “การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โรงไฟฟ้าพลังงานจากชานอ้อยสําหรับโรงน้ําตาล.” วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 31
ฉบับที่ 3 (กันยายน): 37−42. (TCI กลุ่ม 2)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
Sirisomboon, K. and Kummun, N. (2015). “Experimental investigation of
solid holdup in a twin-cyclone combustor.” The 7th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VII), 280-285. Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand,
July 30 – August 2, 2015.
Sirisomboon, K. and Loawthong, P. (2014). “Empirical Models for Predicting
of CO and NO Emissions from a Swirling Fluidized-bed Combustor.”
The 6th International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), 30-35. Apsara
Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia,
August 28-30, 2014.
กษมา ศิริสมบูรณ์ และอําพล กําเหนิดสุข. (2558). “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะการ
ถ่ายเทความร้อนภายในเตาฟลูอิดไดซ์เบดชนิดหมุนวนแบบไซโคลนแฝด.” การ
ประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ
กระบวนการ ครั้งที่ 14, 126-131. ฮอไรซันแอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษาศาสตร์
ทวีชล, จังหวัดเชียงใหม่, 19 – 20 มีนาคม 2558.
ปรเมศร์ อารมย์ดี, กษมา ศิริสมบูรณ์, และสุปรีชา หัสชู. (2558). “การศึกษาพฤติกรรม
การเผาไหม้และไพโรไลซิสของกิ่งหม่อน.” การประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเท
ความร้อนและ มวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, 132136. ฮอไรซันแอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล, จังหวัดเชียงใหม่, 19 –
20 มีนาคม 2558.

-29-

ปรเมศร์ อารมย์ดี และกษมา ศิริสมบูรณ์. (2557). “การลดปริมาณก๊าซไนตริกออกไซด์
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลในเตาฟลูอิดไดซ์เบดโดยใช้เทคนิคการเผาไหม้
เชื้อเพลิงแบบเป็นขั้น.” การประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเทความร้อนและ มวลใน
อุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, 231-236. โรงแรมเจ้าหลาว
คาร์บาน่ารีสอร์ท, จังหวัดจันทบุรี, 13 – 14 มีนาคม 2557.
กษมา ศิริสมบูรณ์, และณัฐชัย คํามั่น. (2557). “การถ่ายเทความร้อนในเตาเผาฟลูอิดไดซ์
เบดชนิดหมุนวนแบบไซโคลนแฝด.” การประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเทความร้อน
และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, 353-358. โรงแรม
เจ้าหลาว คาร์บาน่ารีสอร์ท, จังหวัดจันทบุรี, 13-14 มีนาคม 2557.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
งานแปล
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
กษมา ศิริสมบูรณ์. (2557). วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. จํานวน 308 หน้า.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 19 ปี
ระดับปริญญาตรี
615 221
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
615 222
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
615 232
อุณหพลศาสตร์ประยุกต์
615 321
การถ่ายเทความร้อน
615 421
วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง
615 536
แหล่งพลังงานทดแทน
615 561
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
615 591
สัมมนา
623 312
ธุรกิจเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

-30-

ระดับบัณฑิตศึกษา
624 636
แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงาน
624 672
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมา ศิริสมบูรณ์)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

-31-

ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา
5. ชื่อ-นามสกุล
นายนิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Soponpongpipat, N., Sittikul, D. and Comsawang, P. (2016). “Prediction
model of higher heating value of torrefied biomass based on the
kinetics of biomass decomposition.” Journal of the Energy Institute,
Vo. 89, No. 3: 425-435. (ISI)
Soponpongpipat, N., Sittikul, D., and Sae-Ueng, U., (2015). “Higher heating
value prediction of torrefaction char produced from non-woody
biomass.” Frontiers in Energy, Vol. 9, No. 4 (December): 461-471.
(SCOPUS)

-32-

Soponpongpipat, N., and Sae-Ueng, U., (2015). “The effect of biomass bulk
arrangements on the decomposition pathways in the torrefaction
process.” Renewable Energy, Vol. 81 (September): 679-684. (ISI)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
Thuchayapong, N., and Soponpongpipat, N. (2014). “Optimum Sizing of
Cooling Coil in Fan Coil Unit for Chiller System Application by
Thermo-economics Analysis.” The 6th International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB VI), 428-432. Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30
2014.
Tharawadee, N., and Soponpongpipat, N., (2014). “The Thermo-Economic
Analysis of Optimum Size of Cold Storage Room.” The 6th
International Conference of Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VI), 201. Siem Reap, Kingdom of
Cambodia, August 28-30, 2014.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี
ระดับปริญญาตรี
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 221
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
615 232
อุณหพลศาสตร์ประยุกต์
615 301
กระบวนการผลิตสําหรับวิศวกรเครื่องกล
615 311
เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ
615 341
วิศวกรรมเครื่องมือวัด
615 432
วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง
615 535
วิศวกรรมท่อความร้อน
623 210
เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม
623 211
ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า
623 213
เครื่องจักรกลของไหล
623 411
ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
623 545
หัวข้อพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม 2

-33-

ระดับบัณฑิตศึกษา
624 661
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน
624 663
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงานสําหรับแผนวิทยานิพนธ์
624 671
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

-34-

ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
6. ชื่อ-นามสกุล
นายทสพล เขตเจนการ
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
D.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (2008)
M.S. (Civil Engineering) University of Colorado, USA (2000)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)
สังกัด
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Implementing a Renewable Energy Powered Water Purification
System.” Energy Procedia, Vol. 89 (June): 55-68. (SCOPUS)
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Gel Dehumidifier.” RMUTI Journal Science and Technology, Vol. 8,
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Katejanekarn, T. and Pinpiti, W. (2015). “Optimum Green Building Label for
Buildings in Thailand.” RMUTI Journal Special Issue 1 2015: 8-14.
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หนังสือรวมบทความวิจัย
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Chompoosang, C., Kaokhangplue, S., Pariwatnanont, C., and Katejanekarn, T.
(2015). “Comparison of the Worthiness between Renting and
Purchasing a Photocopier.” The 7th International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB VII), 312-320. Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, July 30August 2, 2015.
Katejanekarn, T., Lumyim, P., and Thonglar, W. (2014). “A Survey on
Thermal Comfort of People in Industrial Factories.” The 5th TSME
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123-132. The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, December 17-19,
2014.
Mettanant, V. and Katejanekarn, T. (2014). “Optimum Thailand’s Green
Building Label for an Office Building in Thailand.” International
Conference and Utility Exhibition on Green Energy for Sustainable
Development (ICUE 2014), 57-64. Jomtien Palm Beach Hotel and
Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand, March 19-21, 2014.
ต้นน้ํา สืบตระกูล, รชต สุวรรณรินทร์, กฤตภาส เต็มสุขสวัสดิ์, วันเฉลิม มหาโภไคย
และทสพล เขตเจนการ. (2557). “การศึกษาสมรรถนะของเครื่องดูดความชื้นที่ใช้
สารดูดความชื้นชนิดเหลวแบบเคลื่อนที่ได้.”
การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 1375-1383. โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557.
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พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ CO2 เป็นสารทํางาน.” นครปฐม, สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน. จํานวน 111 หน้า.
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Pullteap,S. and Seat,H. (2015). “An Extrinsic Fiber Fabry-Perot Interferometer for Dynamic Displacement Measurement.” Photonic Sensors,
Vol. 5, No. 1: 50-59. (SCOPUS)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
Lapsongphon C., Pullteap S. and ThaisongkrohP. (2017),“Feasibility Analysis
of Investment Cost for LED Driver Production in Thailand
Industry”,International Symposiumon Multimediaand Communication
Technology (ISMAC), 201-204. Phranakhon Si Ayutthata, Thailand,
August 2017.
Pullteap S., “Development of a Walking Robot by using FPGA
Controller”,IEEE Mechatronics - REM, 54-57. Compiegne, France, June
2016.
Lapsongphon C. and Pullteap S. (2016). “Improvement of a Power Factor
Correction in AC Source by Using Boost Converter Circuit”, The 9th
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being,611-616.Khunming, China, June 2016.
Tangtanawat T., Udomsombatrattana S., Pullteap S. and Kheovichai K.
(2015). “Worthiness of Changing LED Lighting System at Silpakorn
University”,International Symposium on Multimedia and
Communication Technology (ISMAC), 97-101.Phranakhon Si Ayutthata,
Thailand, September, 2015.
Chotigavanich V., Poolthaveetham S., Pullteap S. and Kheovichai K. (2015).
“The possibility study on waste management at Silpakorn University
(Sanam Chandra Palace Campus)”, International Symposium on
Multimedia and Communication Technology (ISMAC), 88-92.
Phranakhon Si Ayutthata, Thailand, September 2015.
Chatpoomrujee P., Khemwat R. and Pullteap S. (2015). “Process
Improvement in Blow Film Plastic Production by Using Engineering
Business Principle”, International Symposium on Multimedia and
Communication Technology (ISMAC), 93-96. Phranakhon Si Ayutthata,
Thailand, September 2015.
Luangbumrungrak C., Cheevasatheinchaiyaporn S. and Pullteap S. (2014).
“Feasibility Analysis for a Smart Building System at Silpakorn
University” The 6th International Conference on Science Technology
and Innovation for Sustainable Well-Being,172.Siem Reap, Kingdom of
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Lapsongphon C. and Pullteap S. (2014). “A Comparison of Production
Effects between Compact Fluorescent and LED Lighting: A Case for
CO2 Emission”, The6th International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, 171. Siem
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
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สาโรช พูลเทพ. (2558).
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
(Computer Programming for Mechanical Engineering). พิมพ์ครั้งที่ 1.
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Sangsawang, T., Chimmanee,C. and Butsing,T. (2016). “The Continuous
Process of Biodiesel Production with Water Heater Assist.” Journal of
Science and Technology, Vol 35, No. 3: 362-367. (TCI กลุ่ม 1)
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ถิรวัฒน์ วีรงคเสนีย์, และศิวัช พูลศิลป์. (2559). “การวิเคราะห์
คาร์บอนฟุตพริ้นท์จากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกคลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประเทศไทย.” วารสาร มทร.อีสาน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2: 131-144. (TCI กลุ่ม 1)
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ทศพล สุขจิตร์, และธีระชัย สุรโชติเวศย์. (2557). “การวิเคราะห์
คาร์บอนฟุ๊ตพริ้นท์จากการสร้างบ้านพักอาศัย กรณีบ้านพักอาศัยขนาด 300 ตาราง
เมตร.” วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ฉบับที่ 43, เล่มที่ 3: 579-588. (TCI กลุ่ม 1)
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Sangsawang, T., NetpromP. and Bunto, T. (2016). “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
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15-17, 2016.
Sangsawang, T., Keadmanee,J. and Kraokrue, P. (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), 25-29. Apsara
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August 28-30, 2014.
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ชุติพงษ์ ประภาพัฒนานนท์, ธนภัทร ธนเดชโภคิน, พัฒนพงศ์ พรมใย
, และธานินทร์ แตงโสภา. (2559). “การปรับปรุงระบบระบายอากาศของอาคาร
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บุตรโคตร, และพันทวี ขันทอง. (2558). “การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาล์มที่ใช้
แล้วด้วยปฏิกิริยาทรานซ์เอสเทอริฟิเคชั่นโดยใช้สนามไฟฟ้า.” การประชุมวิชาการ
การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ
ครั้งที่ 14, 173-176. 19-20 มีนาคม 2558.
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ณัฐ วรรณโชค, และภัทรพล มณีวรรณ. (2558). “การศึกษา
สมรรถนะเครื่องยนต์เรือประมงที่ใช้น้ํามันดีเซลผสมเอทานอล.” การประชุม
วิ ช าการการถ่ า ยเทพลั ง งานความร้ อ นและมวลในอุ ป กรณ์ ด้ า นความร้ อ นและ
กระบวนการ ครั้งที่ 14, 177-182. 19-20 มีนาคม 2558.
ธิบดินทร์ แสงสว่าง,กิตติมศักดิ์ ตันตระกูล,
และวิศรุต รําไพยกูล. (2558). “การ
เปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์เรือประมงที่ใช้เชื้อเพลิงระหว่าง
ดีเซล-กลีเซอรอลและน้ํามันดีเซล.” การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความ
ร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, 183-186. 1920 มีนาคม 2558.
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ธิบดินทร์ แสงสว่าง, พีระวัฒน์ เชษฐโชติรส, และวีระยุทธ บริบูรณ์ทรัพย์. (2558).
“การศึกษาสมรรถนะน้ํามันดีเซลผสมน้ําในเครื่องยนต์เรือประมง.” การประชุม
วิ ช าการการถ่ า ยเทพลั ง งานความร้ อ นและมวลในอุ ป กรณ์ ด้ า นความร้ อ นและ
กระบวนการ ครั้งที่ 14, 187-191. 19-20 มีนาคม 2558.
ธิบดินทร์ แสงสว่าง ประพันธ์ ศรีสุข และสาธิต ลี้ปัญญาพร. (2557). “การใช้น้ํามันไบโอ
ดีเซลเป็นตัวกลางในการใช้เอธานอลกับดีเซลในเครื่องยนต์เรือประมง.” การประชุม
วิ ช าการการถ่ า ยเทพลั ง งานความร้ อ นและมวลในอุ ป กรณ์ ด้ า นความร้ อ นและ
กระบวนการครั้งที่ 13, 191-196. จ.จันทบุรี, 13-14 มีนาคม 2557.
ธิบดินทร์ แสงสว่าง เจตน์ดนัย อิทธิมณฑล และณัฐพล ปิ่นแก้ว. (2557). “การศึกษาการ
นําน้ําผสมกับน้ํามันดีเซลเพื่อใช้ในเครื่องยนต์เรือประมง.” การประชุมวิชาการการ
ถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการครั้งที่
13, 197-202. จ.จันทบุรี, 13-14 มีนาคม 2557.
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
ระดับบัณฑิตศึกษา
624 636
แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงาน
624 642
การเผาไหม้และการควบคุมมลพิษ

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา
10. ชื่อ-นามสกุล
นายกิตติศักดิ์ คู่วรัญญู
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544)
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: 267-274.
(TCI กลุ่ม 2)
Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015). “Fishing Vessel Survey of Thailand
for Energy Efficiency in Fisheries.” RMUTI Journal, Special Issue 1:
15-24. (TCI กลุ่ม 1)
หนังสือรวมบทความวิจัย
-
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Proceedings
Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2016). “Feasibility Study on Fuel
Consumption for Trawler Vessel.” The 8th International Conference
on Science, Technology and Innovationfor Sustainable Well-Being
(STISWB VIII), 289-296. Yangon, Myanmar, June 15–17, 2016.
Khuwaranyu, K. and Ruen-ngam, D. (2016). “Factors Affecting Customer in
Purchasing Hybrid Electric Cars in Nakhon Pathom Province.” The 8th
International Conference on Science, Technology and Innovationfor
Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 297-303. Yangon, Myanmar, June
15–17, 2016.
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 Innovationfor
Sustainable Well-Being (STISWB VII), 356-363. Nakhon PathomPhetburi, Thailand, July 30 –August 2, 2015.
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), 13-21. Apsara Angkor Resort & Conference,
Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August 28 –30, 2014.
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),
280-287. Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of
Cambodia, August 28 –30, 2014.
ศิวะพงษ์ เพ็ชรสงค์, พงษ์ศิริ จรุยนนท์, นพพงศ์ ศรีตระกูล และกิตติศักดิ์ คู่วรัญญู,
(2557). “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger สําหรับบันทึกการใช้
พลังงานและเส้นทางการเดินเรือประมง.” WMS Management ResearchNational Conference # 3: Innovation and Social Enterprise, 708-716.
โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช, จ.นครศรีธรรมราช, 2 พฤษภาคม 2557.
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี
ระดับปริญญาตรี
084 107
พลังงานในอาเซียน
615 223
กลศาสตร์ของไหล 1
615 322
เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับวิศวกร
615 323
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์
615 431
การทําความเย็นและการปรับอากาศ
615 441
การทําความเย็น
615 581
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
623 311
อุปกรณ์การทําความเย็นและปรับอากาศ
623 312
ธุรกิจเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
623 514
ธุรกิจหม้อไอน้ําและอุปกรณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา
624 645
การออกแบบระบบพลังงาน
624 691
สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
624 695
การศึกษาทางวิศวกรรมพลังงาน

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา
11. ชื่อ-นามสกุล
นายปรเมศร์ อารมย์ดี
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
หนังสือรวมบทความวิจัย
-
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Proceedings
Arromdee, P. and Sirisomboon K. (2016). “Experimental Study on
Combustion of Lead Tree Branch in a Bubbling Fluidized–Bed
Combustor.” The 8th International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII),
95-101. Myanmar Engineering Society Yangon, Myanmar, June 15–17,
2016.
Arromdee, P. and Jaipet, C. (2016). “Combustion and Pyrolysis Behaviours
of Biomasses in a Thermogravimetric Analyser.” The 8th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VIII), 388-395. Myanmar Engineering Society
Yangon, Myanmar, June 15–17, 2016.
Arromdee, P. and Kuprianov, V.I. (2015). “Semi-Empirical Modeling of CO
and NO Axial Profiles in a Fluidized-Bed Combustor Fired with
Pelletized Biomass Fuels.” The 6th TSME International Conference on
Mechanical Engineering, 6 p. Regent Cha-Am Beach Resort
Phetchaburi Thailand, December 16–18, 2015.
Wasananon, S. and Arromdee, P. (2015). “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 (STISWB VII), 396-401. Nakhon PathomPhetburi, Thailand, July 30 - August 2, 2015.
Arromdee, P. and Hussachu, S. (2014). “Combustion and Emission
Performance of a Conical Fluidized-Bed Combustor Fired with Thai
Fuel Pellets from Agricultural Residues.” The 6th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VI), 30-35. Apsara Angkor Resort & Conference,
Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.
Arromdee, P. (2014). “Factors Affecting Purchasing Decision on A Coffee
Machine in Nakhon Pathom City Municipality.” The Sixth International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VI), 197. Apsara Angkor Resort & Conference, Siem
Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี
ระดับปริญญาตรี
614 301
กลศาสตร์ของไหล
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 321
การถ่ายเทความร้อน
615 421
วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง
615 591
สัมมนา
623 111
การคํานวณและกลศาสตร์สําหรับชีวิตประจําวัน
623 311
ธุรกิจอุปกรณ์การทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล
ระดับบัณฑิตศึกษา
624 604
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสําหรับวิศวกรรม
624 642
การเผาไหม้และการควบคุมการปล่อยมลพิษ

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา
12. ชื่อ-นามสกุล
นางสาววีระนุช อินทะกันฑ์
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2549)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Sakulchangsatjatai P., Intagun W., and Terdtoon P. (2014). “Thermal
Characteristics of a Flattened Sintered-Wick Heat Pipe.” Journal of
Applied Science and Engineering, Vol. 17, No. 1: 39-44. (SCOPUS)
หนังสือรวมบทความวิจัย
-
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Proceedings
Intagun, W. and Tharawadee, N. (2015). “The Effect of Particle Size on the
Bulk Density and Durability of Pellets: Sugarcane Bagasse and
Eucalyptus Bark.” The 7th International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII),
380-387. Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, July 30 – August 2,
2015.
Thuchayapong, N. and Intagun, W. (2015). “The Physical Properties of
Sawdust Briquette and the Thermal Performance of Biomass Briquette
Stove.” The 7th International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 203-208. Nakhon
Pathom – Phetburi, Thailand, July 30 - August 2, 2015.
Intagun, W. and Soponpongpipat, N. (2014). “Cost Model of Subsidization of
Gasifier Stove and Biomass Fuels for Community.” The 6th
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VI), 433-438 Apsara Angkor Resort &
Conference,Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.
Tharawadee, N., Thuchayapong, N. and Intagun, W. (2014). “Factors
Affecting the Service Selection of Motorcycle Repair Shop in
NakhonPathom.” WMS Management Research National Conference
#3, 1606-1611. Nakhorn Si Thammarat, Thailand, May 2, 2014.
Thuchayapong, N., Tharawadee, N. and Intagun, W. (2014). “Satisfaction of
Service of State Railway of Thailand at Bangkok Railway Station.”
WMS Management Research National Conference # 3, 1599-1605.
Nakhorn Si Thammarat, Thailand, May 2, 2014.
Intagun, W.,Thuchayapong, N. and Tharawadee, N. (2014). “Effect of
Increasing of LPG Price on the Costs and Sales of Restaurants in
Municipality of NakhonPathom, NakhonPathom Province.” WMS
Management Research National Conference # 3, 1469-1475. Nakhorn
Si Thammarat, Thailand, May 2, 2014.
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี
ระดับปริญญาตรี
600 117
พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
615 203
สถิติสําหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
615 535
วิศวกรรมท่อความร้อน
623 210
เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม
623 213
เครื่องจักรกลของไหล
623 302
สถิติธุรกิจวิศวกรรม
623 411
ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
623 431
การประมาณราคางานวิศวกรรม
ระดับบัณฑิตศึกษา
624 692
สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแผนวิยานิพนธ์

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(อาจารย์ ดร.วีระนุช อินทะกันฑ์)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา
13. ชื่อ-นามสกุล
นายชัชธานนท์ โพธิคุณ
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Bhothikhun, P. and Dechaumphai, P. (2015). “Development of DKT Finite
Element Formulation for Thermal Bending of Thin Plate.” Journal of
Thermal Stresses, Vol.38, No.7: 775-791. (ISI)
Bhothikhun, P. and Dechaumphai, P. (2014). “Adaptive DKT Finite Element
for Plate Bending Analysis of Built-up Structures.” International
Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering, Vol.14, No.1:
12-20. (SCOPUS)
หนังสือรวมบทความวิจัย
-
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Proceedings
Bhothikhun, C. (2017). “Generalized Conforming Flat Shell Triangular
Element for Thin Plate Structural Analysis.” The 9th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being, 414-421. Khunming, China, June 26-28, 2017.
Bhothikhun, C. (2016). “Generalized Conforming Triangular Element for
Thermal Bending Analysis of Thin Plate.” The 7th TSME International
Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2016), 7p. Duang
Tawan Hotel, Chiang Mai, Thailand, December 13 - 16, 2016.
Bhothikhun, C. (2016). “Adaptive DKQ Finite Element for Plate Bending
Analysis.” The 8th International Conference on Science, Technology
and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 75-82. Yangon,
Myanmar, June 15–17, 2016.
Uttamung, P., Bhothikhun, P., Siriparu, C., Paoprasert, N., Malatip, A. and
Otarawanna, S. (2014). “Development of 3D finite element software
for linear plate buckling analysis.” The 18th International Annual
Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE-18),
117-118. Chonburi, Thailand, March 17-19, 2014.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 1 ปี
ระดับปริญญาตรี
615 101
พื้นฐานการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 213
กลศาสตร์เครือ่ งจักรกล
615 501
ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์สาํ หรับวิศวกร
623 311
ธุรกิจอุปกรณ์การทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(อาจารย์ ดร.ชัชธานนท์ โพธิคุณ)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา
14. ชื่อ-นามสกุล
นางจันทนา สังวรโยธิน
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559)
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม (2545)
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (2547)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (2534)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Chantana, S. and Dechaphan,R. (2015). “Factors influencing consumers’
selection of garage.” RMUTI Journal Special Issue 1 2015: 423-427.
(TCI กลุ่ม 1)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
Chantana, S. and Dechaphan, R. (2016). “Strategy for competitive advantage
in red brick business.” In proceeding of the 8th international
conference on sciences, technology and innovation for sustainable
well-being (STISWB VIII), 102-106. Myanmar Engineering Society
Yangon, Myanmar. June 15-17, 2016

-57-

Chantana, S. and Dechaphan, R. (2016). “Factor affecting the consumer in
selecting canned seafood muang district, nakhonpathom province.”
In proceeding of the 8th international conference on sciences,
technology and innovation for sustainable well-being (STISWB VIII),
102-106. Myanmar Engineering Society Yangon, Myanmar. June 15-17,
2016.
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 7th International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 335-340. Nakhon
Pathom-Phetburi, Thailand. July 30 – August 2, 2015.
Chantana, S. and Dechaphan, R. (2015). “Influential factors on behavior of
purchasing used car of customer” In proceeding of the 7th
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VII), 341-346. NakhonPathom-Phetburi,
Thailand. July 30 – August 2, 2015.
Chantana, S. and Dechaphan, R. (2014). “Factors influencing consumers’
selection of a garage” In proceeding of The 6th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VI), 198. Apsara Angkor Resort & Conference,
SiemReap, Kingdom of Cambodia. August 28-30, 2014
Chantana, S. and Dechaphan, R. (2014). “Factors effecting to factory
employees in samphran district, nakhornpathom province to
purchase motorcycles” In proceeding of The 6th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VI), 199. Apsara Angkor Resort & Conference, Siem
Reap, Kingdom of Cambodia. August 28-30, 2014

-58-

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
ระดับปริญญาตรี
600 118
ธุรกิจในชีวิตประจําวัน
623 121
หลักการบัญชี 1
623 122
หลักการบัญชี 2
623 301
กฎหมายธุรกิจวิศวกรรม

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(อาจารย์ ดร.จันทนา สังวรโยธิน)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับเสนอ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

5

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

7

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

26

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

34

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

35

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

36

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

40

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

43

ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร

66

ภาคผนวก ค รายงานผลการสํารวจความต้องการกําลังคนในสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

108

ภาคผนวก ง คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

119

ภาคผนวก จ คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

121

1

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
Master of Science Program in Engineering Business

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจวิศวกรรม)
Master of Science (Engineering Business)
วท.ม. (ธุรกิจวิศวกรรม)
M.Sc. (Engineering Business)

xxxxxxxxxxxxx

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

มคอ. 2

2

มคอ. 2

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2561
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ …………. วันที่ .… เดือน …………... พ.ศ. ...........
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 เจ้าของสถานประกอบการทางธุรกิจวิศวกรรม
8.2 นักวิเคราะห์ทางธุรกิจวิศวกรรม
8.3 นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรึกษา และผู้สอนทางธุรกิจวิศวกรรม
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 นายเดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2555)
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2542)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-การบัญชี) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา (2537)
9.2 นายณัฐ ธัชยะพงษ์
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ตําแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548)
9.3 นายณัฐวุฒิ ธาราวดี
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ตําแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

3

มคอ. 2

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
หลักสูตรได้คํานึงถึงการผลิตมหาบัณฑิตตามแนวการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษาที่
เน้นให้มหาบัณฑิตสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงและการแก้ปัญหาในพื้นที่จริงด้วย
หลักการวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศวกรรม บริ หารธุ รกิ จ และคณิ ต ศาสตร์ ทําให้มหาบั ณ ฑิต มี ความคิด
สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสํานึกต่อสังคมโดยรวม มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม ที่จะนําไปสู่
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้
หลักสูตรยังตอบสนองต่อการสร้างค่านิยมของสังคมในการใช้องค์ความรู้จากการวิจัยในการวางแผน บริหาร
และพัฒนาองค์กรธุรกิจทางด้านวิศวกรรม
สาขาธุรกิจวิศวกรรมเป็นสาขาที่มีความขาดแคลน เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่พัฒนาบุคคลที่มีความรู้
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคคลที่มีพื้นฐานด้านพณิชยศาสตร์และการบัญชี ให้มีขีด
ความสามารถสูงขึ้นสําหรับการปฏิบัติงานในสายงานด้านธุรกิจวิศวกรรม จากข้อมูลสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อย พ.ศ. 2559 พบว่าจํานวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเกิดขึ้นในระดับชุมชนมี
จํานวน 3 ล้านแห่ง ทําให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจวิศวกรรม เพื่อช่วยพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในด้านธุรกิจและวิศวกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กในชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาบุคคลเพื่อออกจากกับดักรายได้ปาน
กลาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาตามความต้องการของรัฐบาล และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชน สังคมและ
ประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หลักสูตรได้คํานึงถึงการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มี
ความสํานึกต่อสังคมโดยรวม มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม ที่จะนําไปสู่การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้หลักสูตรยังตอบสนองต่อการสร้าง
ค่านิยมของสังคมในการใช้องค์ความรู้จากการวิจัยในการวางแผน บริหาร และพัฒนาองค์กรธุรกิจทางด้าน
วิศวกรรม อันเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โดยพัฒนาคน
ให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดี
ทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม
การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อเป็นการเร่งผลิตงานวิจัยด้านธุรกิจวิศวกรรมของประเทศ และพัฒนาบุคลากรในประเทศให้
มีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัยในด้านการวิจัยทางธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ การสร้าง
องค์ความรู้ทางด้านธุรกิจวิศวกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการสนับสนุน
ทางด้านธุรกิจของนโยบายภาครัฐ การบัญชีนิติเวช แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของธุรกิจ การวิเคราะห์และ
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จัดการความเสี่ยง เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ
รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการศึกษาต่อ จึงจําเป็นต้อง
พัฒนาหลักสูตรให้ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้าน
ทฤษฎีตลอดจนมีความชํานาญในการวิจัยและพัฒนาทางธุรกิจวิศวกรรม และสามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหม่ได้อย่างมีอิสระ สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง และบูรณาการ
ความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขาอื่นได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเป็นผู้นําการถ่ายทอด
ความรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและนานาชาติในเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและมีความชํานาญในการวิจัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการจัดการเรียนการสอน
และสนับสนุนทางการศึกษาที่เหมาะสม เช่น เปิดสอนทั้งโครงการปกติ และโครงการพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือก
สําหรับผู้ศึกษาต่อที่ยังต้องทํางานในเวลาราชการและมีการจัดสรรทุนวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการผลิต ถ่ายทอดและให้บริการข้อมูลสารสนเทศทาง
ธุรกิจวิศวกรรมเพื่อการศึกษาแก่สาธารณชน ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ในทุกแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิต มหาบัณฑิ ตที่มีความรู้ความสามารถด้านทักษะทางธุ รกิจวิศวกรรม การวิจัย เพื่อพั ฒนา
ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
1.2 ความสําคัญ
เป็นหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างพณิชยศาสตร์การบัญชีและวิศวกรรมเพื่อผลิตบุคลากรขั้นสูงที่
ตอบสนองนโยบายและความต้องการดังกล่าวของประเทศและประชาคมอาเซียน
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเข้าใจในธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม (SMEs) และเข้าถึง
พื้ น ที่ ชุ ม ชน สามารถนํ า องค์ ค วามรู้ ท างธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมมาใช้ ร่ ว มกั บ ภู มิ ปั ญ ญาในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับทางเทคโนโลยีในการผลิต พลังงานชีวภาพ และธุรกิจ ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่
ขนาดย่อม และชุมชน
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อสนองความต้องการ
กําลังคน ด้านธุรกิจวิศวกรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการขยายตัวของภาค อุตสาหกรรม และ
ความต้องการวิทยาการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของประเทศ
1.3.3 เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมที่ มี คุณ ภาพ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทั้ ง
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชํานาญในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการทางธุรกิจอุตสาหกรรม การสร้างแบบจําลองทางธุรกิจ การหาปัจจัยในการประมาณ
ต้นทุนและราคาของระบบทางวิศวกรรม ตลอดจนการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม มีความคิดสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
1.3.4 เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ในด้านธุรกิจวิศวกรรมของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า
ตลอดจนมีการนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะเพื่อลดการ
นําเข้าและการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (ภาคผนวก ข) ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงการนําไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ในอนาคต
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
แผนการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายในระยะเวลา
5 ปี
แผนการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและความ
ต้องการของประเทศภายในระยะเวลา 5 ปี

แผนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ภายใน 3 ปี

กลยุทธ์
ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

การประเมินหลักสูตรเพื่อการปรับปรุง
โดยพิจารณาจาก ผลการดําเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิต และภาวะการได้งานทํา
ของมหาบัณฑิต
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา
ในหลักสูตร

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

มีบทความที่ได้รบั การเผยแพร่หรือการ
นําเสนอผลงานวิจัย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
อาจมีการจัดการเรี ยนการสอนภาคการศึกษาพิ เศษฤดูร้อ น ทั้งนี้ขึ้ นอยู่กับการพิจ ารณาของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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 แผน ก แบบ ก 1
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร
บัณฑิต บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่าโดยความ
เห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จะต้อง
ศึ ก ษารายวิ ช าพื้ น ฐานระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นหลั ก สู ต รธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม ตามดุ ล ยพิ นิ จ ของภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล เพิ่มเติมจากหน่วยกิตที่กําหนดตามหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร
2.2.2 แผน ก แบบ ก 2
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต บัญชี
บัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่าโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จะต้องศึกษารายวิชา
พื้นฐานระดับปริญญาตรีในหลักสูตรธุรกิจวิศวกรรม ตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพิ่มเติม
จากหน่วยกิตที่กําหนดตามหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร
2.2.3 ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ศึ ก ษาตามข้ อ 2.2.1 และ 2.2.2 ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง
2.2.4 มีคุณ สมบัติ อื่ นๆ ที่ ค ณะกรรมการหลั กสู ตรบั ณฑิ ต ศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่องจากวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรมเป็นสาขาสหวิทยาการจึงสามารถรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานทาง
ปริญญาตรีได้อย่างหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามอาจประสบปัญหาในเรื่องพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน จึงอาจ
มีปัญหาเรื่องนักศึกษาบางสาขามีพื้นฐานไม่เพียงพอ ในวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีพื้นฐานไม่เพียงพอจะต้องทําการศึกษารายวิชา
พื้นฐานระดับปริญญาตรี ตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพิ่มเติมจากหน่วยกิตที่กําหนดตาม
หลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร เพื่อปรับพื้นฐานให้มีความรู้เพียงพอในการต่อยอดความรู้ระดับสูง
เฉพาะทางธุรกิจวิศวกรรมต่อไป นอกจากนี้ยังกําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางธุ รกิ จวิ ศ วกรรม และรายวิ ช าการวิเ คราะห์ต้ น ทุ นทางวิ ศวกรรม เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า มหาบัณ ฑิ ต ที่ สํ าเร็ จ
การศึกษาออกไปจะเป็นผู้ที่มีทักษะทางการวิจัย สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาความรู้ด้านธุรกิจวิศวกรรมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

20
20
-

20
20
40
20

20
20
40
20

20
20
40
20

20
20
40
20

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

2561

2562

ปีงบประมาณ
2563

2564

2565

646,000

1,192,000

1,192,000

1,192,000

1,192,000

195,000

390,000

390,000

390,000

390,000

4,665,928

4,857,768

4,955,131

5,058,335

5,167,732

5,506,928

6,439,768

6,537,131

6,640,335

6,749,732
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2561

2562

ก. งบดําเนินการ
1,530,863
1,622,715
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
99,987
199,975
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
200,000
200,000
ทุนการศึกษา
646,000
1,192,000
รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
2,476,850
3,214,690
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
3,035,078
3,035,078
ค่าครุภัณฑ์
50,000
50,000
ค่าครุภัณฑ์เพื่อการ
พัฒนาหลักสูตร
ค่าสิ่งก่อสร้าง
3,085,078
3,085,078
รวม (ข)
5,561,928
6,299,768
รวม (ก)+(ข)
20
40
จํานวนนักศึกษา
278,096
157,494
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 200,000 บาทต่อปี

2563

2564

2565

1,720,078

1,823,282

1,932,679

199,975

199,975

199,975

200,000

200,000

200,000

1,192,000

1,192,000

1,192,000

3,312,053

3,415,257

3,524,654

3,035,078

3,035,078

3,035,078

50,000

50,000

50,000

3,085,078

3,085,078

3,085,078

6,397,131

6,500,335

6,609,732

40

40

40

159,928

162,508

165,243

2.7 ระบบการศึกษา
[]
แบบชั้นเรียน
[ ]
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
[ ]
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
[ ]
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
[ ]
แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
[ ]
อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

มคอ. 2

10

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1
รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 36
หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม แบ่งเป็น 2 แผน คือ
แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 1
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
36 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า
36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

15
3
9
12
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

สําหรับนักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ
จะต้ อ งศึ ก ษารายวิ ช าพื้ น ฐานระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นหลั ก สู ต รธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมตามดุ ล ยพิ นิ จ ของภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล เพิ่มเติมจากหน่วยกิตที่กําหนดตามหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กําหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจําหน่วยงานที่รับผิดชอบวิชานั้น ๆ ดังนี้
626 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษา
6 หมายถึง ระดับปริญญาโท
เลขตัวทีส่ อง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา
0 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานธุรกิจวิศวกรรม
1 หมายถึง กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และการบัญชี
2 หมายถึง กลุ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
3 - 6 หมายถึง กลุ่มวิชาอื่นๆ
7 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์

11

สัปดาห์
สัปดาห์
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เลขตัวทีส่ าม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อ
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อ

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
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3.1.3.3 รายวิชา
1) แผน ก แบบ ก 1
1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จํานวน 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ดังต่อไปนี้
626 601
626 602
626 671

626 672

626 601
626 602
626 603
626 604
626 605

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจวิศวกรรม
(Research Methodology in Engineering Business)
การวิเคราะห์ตน้ ทุนทางวิศวกรรม
(Engineering Cost Analysis)
สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรม
(Seminar in Engineering Business)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

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

1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต
มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต

2) แผน ก แบบ ก 2
2.1 วิชาบังคับ จํานวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Research Methodology in Engineering Business)
การวิเคราะห์ตน้ ทุนทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Cost Analysis)
การบัญชีสําหรับวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Business Accounting)
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
3(3-0-6)
(Project Feasibility Analysis)
การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Strategy Analysis)
2.2 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จํานวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา

ดังต่อไปนี้
626 671

สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรม
(Seminar in Engineering Business)

3*(3-0-6)

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และวัดผลเป็น S หรือ U
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626 611
626 612
626 613
626 614
626 621
626 622
626 623
626 624
626 625
626 631
626 632

626 673

มคอ. 2

2.3 วิชาเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ธุรกิจสําหรับผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurial Business)
ธุรกรรมทางธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Business Contracts)
การบริหารภาษีอากร
3(3-0-6)
(Taxation Management)
การอํานวยการวางแผนและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
(Controllership and Internal Control)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Innovation and Strategic Technology)
การจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Management)
เทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Technology)
เทคโนโลยีเครือ่ งจักรกล
3(3-0-6)
(Machinery Technology)
เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Mechatronics Technology)
เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Engineering Business I)
เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Engineering Business II)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

2.4 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต

มคอ. 2

14

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
626 601
626 602
626 671

ชื่อรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจวิศวกรรม
การวิเคราะห์ตน้ ทุนทางวิศวกรรม
สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรม
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
3*(3-0-6)
3*(3-0-6)
3*(3-0-6)
-

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
626 672

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
12
12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
626 672

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
12
12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
626 672

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
12
12

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และวัดผลเป็น S หรือ U

มคอ. 2
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
626 601
626 602
626 603
626 604
623 671

ชื่อรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจวิศวกรรม
การวิเคราะห์ตน้ ทุนทางวิศวกรรม
การบัญชีสําหรับวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรม
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรม
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3*(3-0-6)
12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
626 605

ชื่อรายวิชา
การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
วิชาเลือก
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
3(3-0-6)
9
12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
626 673

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
6
6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
626 673

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป- น)
6
6

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และวัดผลเป็น S หรือ U
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
626 601 ระเบียบวิธวี ิจยั ทางธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Research Methodology in Engineering Business)
เงื่อนไข : นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 วัดผลการศึกษาเป็นระดับการศึกษา
จรรยาบรรณนั ก วิ จัย หลั ก การของงานวิ จั ยเชิ งธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมและตั ว อย่ า งงานวิ จั ย
พื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณ การกําหนดสมมติฐานและวัตถุประสงค์งานวิจัย การทบทวนงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ชนิดของข้อมูลและตัวแปรวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง ระดับของการวัด การออกแบบแบบสอบถาม เทคนิคการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ทางสถิติ พื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดข้อวินิจฉัย คําถามเพื่อการสัมภาษณ์ การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนบทความวิจัย เทคนิคการนําเสนอ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระเบียบ
วิธีวิจัยทางวิศวกรรม การวัดทางวิศวกรรม กรณีศึกษางานวิจัยทางธุรกิจวิศวกรรม
626 602 การวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Cost Analysis)
เงื่อนไข : นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 วัดผลการศึกษาเป็นระดับการศึกษา
แนะนําสูตรดอกเบี้ยและการประยุกต์ การจําแนกต้นทุนผลิตภัณฑ์วิศวกรรม แบบจําลอง
ต้นทุนเครื่องจักร แบบจําลองต้นทุนของวัสดุ แบบจําลองต้น ทุนแรงงาน แบบจําลองต้นทุ น
พลังงาน แบบจําลองต้นทุนการขนส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและกฎทางวิศวกรรม การ
วิเคราะห์หาขนาดที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์วิศวกรรม ผลของต้นทุนย่อย อัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงินเฟ้อ และค่าเสื่อมราคาที่มีต่อจุดที่เหมาะสม การบริหารต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
626 603 การบัญชีสําหรับวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Business Accounting)
หลักการทั่วไปทางการบัญชี กฎระเบียบข้อบังคับทางการบัญชี การอ่านรายงานประจําปี
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน การเปิดข้อมูลในงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน งบ
กระแสเงินสดเพื่อการตัดสินใจ หลักการบัญชีต้นทุน การตรวจสอบและควบคุมภายในเบื้องต้น
626 604 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
3(3-0-6)
(Project Feasibility Analysis)
พื้นฐานของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ
การบริหารโครงการ การวางแผนและการควบคุมโครงการ การบริหารความเสี่ยง การประเมิน
ความต้องการเงินทุนและแหล่งทุน การจัดทํางบประมาณการลงทุน การบริหารสินทรัพย์และ
การเงิน โครงการที่มีลักษณะเฉพาะ ข้อบังคับและกฎหมาย กรณีศึกษา
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626 605 การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Strategy Analysis)
การออกแบบรูปแบบทางธุรกิจ
ปรัชญาของกลยุทธ์ทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระดับมหภาค การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ การประเมินปัจจัยภายใน
การประเมินปัจจัยภายนอก ห่วงโซ่คุณภาพ การกําหนดตําแหน่งของธุรกิจ ความเสี่ยงทางธุรกิจ
และการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ การ
ปฏิบั ติ ต ามกลยุ ท ธ์ วิ ธีก ารตรวจสอบและควบคุ ม บรรษั ท ภิ บาล กรณี ศึ กษาด้านกลยุท ธ์เ ชิ ง
สร้างสรรค์ กรณีศึกษาด้านกลยุทธ์ที่ผิดพลาด ปฏิบัติการการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
626 611 ธุรกิจสําหรับผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurial Business)
การเป็นผู้ประกอบการ การเริ่มต้นธุรกิจ ปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ การร่าง
แผนธุ ร กิจ รู ป แบบธุร กิ จ ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ธุ ร กิ จ ออนไลน์ การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทาง
การตลาดและการวางแผนการตลาด การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การวางแผนการเงิน
และการจัดการการเงิน กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและการเยี่ยมชมสถานประกอบการ
ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มศิลปวัฒนธรรม กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
626 612 ธุรกรรมทางธุรกิจขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Business Contracts)
พัฒนาการในรูปแบบการทําสัญญา รวมถึงจริยธรรม การเลือก การออกแบบสัญญาและ
ตัวอย่างสัญญาที่ไม่สมบูรณ์ การออกแบบโครงสร้างองค์กร โครงสร้างทางการเงิน ทฤษฏีและ
ตัวอย่างของการทําสัญญา กรณีการนําเสนอแบบจําลองเกี่ยวกับ ตัวแทน ลิขสิทธ์ สัญญาผูกพัน
เน้นการใช้งานโดยมีตัวอย่างประกอบ
626 613 การบริหารภาษีอากร
3(3-0-6)
(Taxation Management)
หลักการของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
วิธีการดําเนินการด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล อากรแสตมป์ ภาษีอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการวางแผนภาษีอากรขององค์กรธุรกิจ
626 614 การอํานวยการวางแผนและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
(Controllership and Internal Control)
หลักการของการวางแผนและควบคุมภายใน โครงสร้างขององค์กร การวางแผนและ
ควบคุ ม การดํ า เนิ น งานในส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น และส่ ว นของเจ้ า ของ ระบบข้ อ มู ล การ
ตรวจสอบภายใน การประเมินผลและการควบคุมภายใน ปัญหาและนโยบายส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การอํานวยการวางแผนและควบคุม
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626 621 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Innovation and Strategic Technology)
การบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การออกแบบและการนํากลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
ไปปฏิบัติ วิวัฒนาการของเทคโนโลยี สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อมองค์กร
ความสามารถด้านเทคโนโลยีขององค์กร การพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กร การ
ออกแบบและการจัดการระบบนวัตกรรมสําหรับองค์กร การจัดหาแหล่งเทคโนโลยี การสร้างและ
นํากลยุทธ์การพัฒนาไปปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความท้าทายในด้านนวัตกรรมสําหรับองค์กร
626 622 การจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Management)
โครงสร้างของแหล่งผลิตและการใช้พลังงานในครัวเรือน บรรษัท หน่วยงานรัฐ การตลาด
ราคา การวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน และผลกระทบด้านต่าง ๆ จากนโยบายภาครัฐ
นโยบายสาธารณะในด้านพลังงาน วิเคราะห์การใช้น้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานนิวเคลียร์
ภาษีพลังงาน การชดเชยราคา ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและนโยบายการควบคุมมลพิษและ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
626 623 เทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Technology)
พลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี ก ารนํ า ความร้ อ นทิ้ ง กลั บ มาใช้ ใ หม่ เทคโนโลยี เ ชื้ อ เพลิ ง เทคโนโลยี ก๊ า ซชี ว ภาพ
เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล เทคโนโลยีพลังงานน้ํา เทคโนโลยีพลังงานลม เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ วงจรธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงาน
626 624 เทคโนโลยีเครือ่ งจักรกล
3(3-0-6)
(Machinery Technology)
แนะนํ า การใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลในอุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการกํ า หนด
ลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรกลชนิดต่าง ๆ รวมทั้ง เครื่องยนต์ต้นกําลัง เครื่องสูบน้ํา เครื่องอัด
อากาศ พัดลม อุปกรณ์นิวเมติกส์ อุปกรณ์ไฮโดรลิกส์ เครื่องเชื่อมชนิดต่าง ๆ หม้อน้ํา เครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนและระบบส่งกําลัง วงจรธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
626 625 เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์
(Mechatronics Technology)
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์สําหรับเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิตอลพื้นฐาน
เทคโนโลยีตัวตรวจจับและตัวขับเร้า เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การพัฒนาเครื่องมือและกรอบความคิดในงานเมคคาทรอนิกส์
กลยุทธ์การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ วงจรธุรกิจอุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์
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626 631 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Engineering Business I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันและ/หรือทีม่ ีการพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านธุรกิจวิศวกรรม
626 632 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Engineering Business II)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันและ/หรือที่มีการพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านธุรกิจวิศวกรรมและมี
เนื้อหาไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชา 626 631 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจวิศวกรรม 1
626 671 สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Seminar in Engineering Business)
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
ค้นคว้า ในหัวข้อทางด้านธุรกิจวิศวกรรมที่น่าสนใจในปัจจุบัน การเขียนรายงาน การ
นําเสนอต่อคณะกรรมการ
626 672 วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : 626 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจวิศวกรรม
626 602 การวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
งานวิจัยในสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
626 673 วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านวิชาบังคับทุกรายวิชา
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
งานวิจัยในสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

2

อาจารย์ ดร.ณัฐ ธัชยะพงษ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

3

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2555)
บช.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
บธ.บ. (การบัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2542)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-การบัญชี)
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา (2537)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต))
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ใหม่
6
10

10

10

10

10

มคอ. 2
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3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร

ลําดับ

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

2

อาจารย์ ดร.ณัฐ ธัชยะพงษ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

3

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมา
ศิริสมบูรณ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2555)
บช.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
บธ.บ. (การบัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2542)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-การบัญชี)
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา (2537)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต))
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Sirindhorn International Institute of
Technology, Thammasat
University, Thailand (2008)
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ใหม่
6
10

10

10

10

10

8

10

มคอ. 2
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ลําดับ
5

6

7

8

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจําตัวประชาชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล D.Eng. (Energy Technology)
เขตเจนการ
Asian Institute of Technology,
x-xxxx-xxxxx-xx-x
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)
x-xxxx-xxxxx-xx-x
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540)
Ph.D. (Optoelectronics Engineering)
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช
พูลเทพ
Institut National Polytechnique de
x-xxxx-xxxxx-xx-x
Toulouse Universitaire de
Toulouse, France (2008)
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุมและ
เครื่องมือวัด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2545)
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (2541)

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

7

10

12

10

12

10

มคอ. 2
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ลําดับ
9

10

11

12

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจําตัวประชาชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ปร.ด. (เทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2553)
วศ.ม. (เทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
x-xxxx-xxxxx-xx-x
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ Ph.D. (Mechanical Engineering)
Sirindhorn International Institute of
อารมย์ดี
Technology, Thammasat
x-xxxx-xxxxx-xx-x
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)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระนุช ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อินทะกันฑ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
x-xxxx-xxxxx-xx-x
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2549)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ใหม่
9
10

10

10

10

10

10

10
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ลําดับ
13

14

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.ชัชธานนท์ โพธิคุณ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
x-xxxx-xxxxx-xx-x
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)
อาจารย์ ดร. จันทนา
สังวรโยธิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559)
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
หลั ก สู ต รกํ า หนดให้ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในหลั ก สู ต รแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2
ทําวิทยานิพนธ์ ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน โดย
นั กศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายทฤษฎี ที่ นํ า มาประยุ ก ต์ ใ นการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ มี ข อบเขตของงานนั้ น สามารถ
ดําเนินการสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาทั้ง แผน ก
แบบ ก 1 และนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ทุกคนต้องทําวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 หรือนําเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เพื่อเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานของงานวิจัยที่ได้
ศึกษา
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ใ นการทํ า งานวิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาโท มุ่ ง เน้ น กระบวนการเรี ย นรู้ ใ ห้
นักศึกษามีทักษะในการทําวิจัยด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และวิพากษ์องค์
ความรู้ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดความรู้เดิมสู่การบูรณาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีความเชี่ยวชาญใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก 1 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) มี ก ารกํ า หนดให้ นั ก ศึ ก ษา แผน ก แบบ ก 1 เรี ย นรายวิ ช าระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางธุ ร กิ จ
วิศวกรรม และการวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม ส่วน แผน ก แบบ ก 2 เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
ธุรกิจวิศวกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม การบัญชีสําหรับวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรม การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการ และการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ ก่อนที่จะขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
(2) มีการจัดให้มอี าจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และควบคุมให้จํานวนและคุณวุฒิ ประสบการณ์
ของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทําวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2550 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ซึ่งครอบคลุมหัวข้อดังนี้ การอนุมัติ
หัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ตามคําแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) การรายงานความก้าวหน้า
และการดําเนินงานวิจัยในช่วงเปิดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองและตระหนักถึงความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์และ
คําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจะได้มีเวลา
แก้ไข ปรับปรุงงานหรือหาแนวทางอื่นได้ทันและเสนออาจารย์ประจําหลักสูตรทราบ รวมถึงการเสนอและการ
ขออนุมัติวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของมหาบัณ ฑิต เมื่อสําเร็ จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะต้องเป็นผู้มีความเข้าใจและเข้าถึงพื้นที่ชุมชน สามารถนํา
องค์ความรู้ทางธุรกิจวิศวกรรมมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับ
ทางเทคโนโลยีและธุรกิจให้กับชุมชน
นอกจากนี้มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มี
ความชํานาญในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทาง
ธุรกิจอุตสาหกรรม การสร้างแบบจําลองทางธุรกิจ การหาปัจจัยในการประมาณต้นทุนและราคาของระบบทาง
วิศ วกรรม ตลอดจนการป้อ งกันและตรวจสอบการทุจริ ตในภาคธุ รกิ จและอุ ตสาหกรรม สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงและ
บูรณาการความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขาอื่นได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสํานึก
ต่อสังคมโดยรวม มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม มีความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้ ง เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมของประเทศ นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี
ประสบการณ์ในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้จึงกําหนดให้นักศึกษาต้องมี
บทความตีพิมพ์ในวารสารหรือที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เป็นเงื่อนไขการจบการศึกษา
สรุปคุณลักษณะพิเศษ และกลยุทธ์ในการบริหารหลักสูตรเป็นดังแสดงในตารางต่อไปนี้
คุณลักษณะพิเศษ
มีความเข้าใจและเข้าถึงพื้นที่ชุมชน
สามารถนํ า องค์ ค วามรู้ ท างธุ ร กิ จ
วิศวกรรมมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาใน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุม ชนและยกระดับ ทางเทคโนโลยี
และธุรกิจให้กับชุมชน
มี ค วามรู้ ค วามสามารถทั้ ง ทางด้ า น
ทฤษฎีและปฏิบัติ
มีความชํานาญในการวิจัยและพัฒนา
ทางด้านการบริหารจัดการ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติงานและสร้างองค์ความรู้ใน
พื้นที่ กระตุ้นให้นักศึกษาแสวงหาโจทย์ในพื้นที่ชุมชน เพื่อนํามา
เป็นตัวแบบในการศึกษาสร้างองค์ความรู้ร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยทาง
ธุรกิจวิศวกรรม

จั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น การทํ า กรณี ศึ ก ษาจริ ง ที่ มี ค วาม
ทันสมัยและการระดมสมองของผู้เรียนเป็นสําคัญ
จัดให้มีห้องวิจัยเฉพาะด้านสําหรับทําการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อ
สร้ างองค์ความรู้หรื อแก้ปั ญหาทางด้านการบริ หารจั ดการธุรกิ จ
วิศวกรรม
มี ป ระสบการณ์ ใ นการเขี ย นและ กําหนดให้นักศึกษาต้องมีบทความตีพิมพ์ในวารสาร หรือที่ประชุม
นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น ร ะ ดั บ วิชาการระดับนานาชาติ เป็นเงื่อนไขการจบการศึกษา
นานาชาติ
มีความคิดสร้างสรรค์
ให้นักศึกษามีความสามารถในการนําองค์ความรู้ทางวิชาการใน
แขนงต่าง ๆ มาผสมผสานเพื่อประยุกต์ใช้ในการริเริ่มสร้างสรรค์
งานวิจัยต่าง ๆ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดย
คํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น และเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
(2) สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปัญหา
เหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่
ได้รับผลกระทบ
(3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่าง
จริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
(4) แสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ นํ า ในการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทํางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สอดแทรกเนื้ อ หาในมิ ติ ท างคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณทางวิ ช าการ และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(2) ปลูกฝังความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ผ่านทางการบ้าน
หรืองานที่ได้มอบหมายให้กับนักศึกษา
(3) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(4) การยกตัวอย่างกรณีศึกษา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ใช้การประเมินที่หลากหลายระหว่างเรียนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ความตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
(3) การไม่ทุจริตในการสอบ
(4) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(5) ความสนใจและพัฒนาการในการเรียน
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้ าใจอย่า งถ่ องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิ ชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่ม
วิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่
ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การบรรยาย
(2) การฝึกปฏิบัติ
(3) การมอบหมายให้ทําแบบฝึกหัด
(4) การยกตัวอย่างกรณีศึกษา
(5) การสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม
(6) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาค
(3) การสอบปลายภาค
(4) การนําเสนองานในชั้นเรียน
(5) การบ้านหรือรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการตั ด สิ น ใจในสถานการณ์ ที่ มี ข้ อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอ สามารถ
สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดย
การบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายสามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะ
ทาง
(3) วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือ
โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยสําคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การบรรยาย
(2) การฝึกปฏิบัติ
(3) การมอบหมายให้ทําแบบฝึกหัด
(4) การยกตัวอย่างกรณีศึกษา
(5) การสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม
(6) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาค
(3) การสอบปลายภาค
(4) การนําเสนองานในชั้นเรียน
(5) การบ้านหรือรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซั บซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิช าชีพได้ด้วย
ตนเองสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูงได้
(2) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(3) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) การมอบหมายงานกลุ่ม
(2) การมอบหมายงานรายบุคคล
(3) การสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(5) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน และการให้ความสนใจในขณะที่ผู้อื่นนําเสนอผลงาน
(2) การกล่าวแสดงความคิดเห็นต่องานของผู้อื่น
(3) ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิ ชาชีพ รวมถึ งชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็ น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สําคัญ

30

มคอ. 2

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การบรรยาย
(2) การฝึกปฏิบัติ
(3) การสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม
(4) การทําแบบฝึกหัด
(5) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(7) การยกตัวอย่างกรณีศึกษา
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาค
(3) การสอบปลายภาค
(4) การนําเสนองานในชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ
(5) การบ้านหรือรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัด การปัญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซับซ้อ นเชิงวิช าการหรือวิ ชาชีพ โดย
คํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น และเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
(2) สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปัญหา
เหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่
ได้รับผลกระทบ
(3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่าง
จริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
(4) แสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ นํ า ในการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทํางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
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3.2 ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ในเนื้ อ หาสาระหลั ก ของสาขาวิ ช า ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชา
เฉพาะในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่
ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการตั ด สิ น ใจในสถานการณ์ ที่ มี ข้ อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอ สามารถ
สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดย
การบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายสามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะ
ทาง
(3) วิเคราะห์ ป ระเด็นหรือ ปั ญหาที่ ซั บซ้ อ นได้ อย่ างสร้ างสรรค์ รวมถึ งพั ฒนาข้ อสรุ ปและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือ
โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยสําคัญ
3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(2) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(3) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม
3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิ ชาชีพ รวมถึ งชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็ น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สําคัญ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1
626 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจวิศวกรรม



626 602 การวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม
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1
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626 604 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ





626 605 การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ





626 611 ธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการ


626 613 การบริหารภาษีอากร



626 614 การอํานวยการวางแผนและการควบคุมภายใน
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626 622 การจัดการพลังงาน





626 612 ธุรกรรมทางธุรกิจขั้นสูง

626 621 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์

4
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626 603 การบัญชีสําหรับวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรม

2

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการ
ระหว่างบุคคลและความ วิเคราะห์เชิง
รับผิดชอบ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการ
ระหว่างบุคคลและความ วิเคราะห์เชิง
รับผิดชอบ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2



















626 624 เทคโนโลยีเครื่องจักรกล



















626 625 เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์





















626 631 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจวิศวกรรม 1





















626 632 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจวิศวกรรม 2





















626 671 สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรม





















626 672 วิทยานิพนธ์































626 673 วิทยานิพนธ์
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626 623 เทคโนโลยีพลังงาน
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มคอ. 2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผลและการประเมิ น ผลการศึ กษาเป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
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 สํารวจภาวะการได้งานทําของมหาบัณฑิต
2.2.2 สํารวจความเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจมหาบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
2.2.3 สํารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่มหาบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพื่อประเมินความพึง
พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของมาหาบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.4 สํารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
มหาบัณฑิตและเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.5 รวบรวมผลการสํารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
2.2.6 มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2550
(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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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 และสนับสนุนเงินทุนสําหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้มีการทํา
วิจัยและพัฒนางานวิจัยในสาขาที่ตนชํานาญ
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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มคอ. 2

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) มีการจัดทํา
แผนการดําเนินงานประจําปีการศึกษา เพื่อให้การดําเนินงานของหลักสูตรฯ เป็นไปตามประกาศ กระทรวง
เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2. บัณฑิต
หลักสูตรฯ มีการดําเนินการด้านคุณภาพของมหาบัณฑิต ดังต่อไปนี้
2.1 สํารวจความพึงพอใจของนายจ้างด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2.2 มีระบบกลไกเพื่อกํากับให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
2.3 ประเมินผลการสํ ารวจและหาแนวทางในการแก้ ไขปรับ ปรุ งหลั กสู ต รให้ส อดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม
3. นักศึกษา
หลักสูตรฯ มีการดําเนินการด้านคุณภาพของนักศึกษา ดังต่อไปนี้
3.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการด้านการรับนักศึกษา
และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
3.3 สํ า รวจการคงอยู่ การสํ า เร็ จ การศึ ก ษา ความพึ ง พอใจและการจั ด การต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของ
นักศึกษา
3.4 ประเมินผลการดําเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม
4. อาจารย์
หลักสูตรฯ มีการดําเนินการด้านคุณภาพของอาจารย์ ดังต่อไปนี้
4.1 ใช้ เทคนิควงจรคุ ณภาพในการบริ หารและปรับปรุงกระบวนการด้านการบริ หารและพั ฒ นา
อาจารย์
4.2 มีระบบคัดเลือกอาจารย์ใหม่และการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร มีระบบส่งเสริมอาจารย์ใน
หลักสูตรให้มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการและมีตําแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น
4.3 สํารวจการคงอยู่และประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรฯ มีการดําเนินการด้านคุณภาพของหลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียนดังต่อไปนี้
5.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพในการบริหารและปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตร โดยเน้นการ
พัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5.2 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 มี ร ะบบกลไกในการประเมิ น ผู้ เ รี ย น นํ า ผลการประเมิ น มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
กระบวนการ เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม อันนําไปสู่การปฏิบัติที่ดี
5.4 มีระบบและกลไกเพื่อกํากับให้มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
5.5 ประเมินผลการดําเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา
6.2 หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลาง
ที่มีหนังสือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
หนังสือและตํารา
จํานวนประมาณ 3,933 เล่ม
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จํานวน 33 ฐานข้อมูล
นอกจากนี้ภาควิชายังจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ทางวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
ทักษะและใช้งานจริง นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังจัดให้มีอุปกรณ์ และเครื่องมือรวมทั้งชุดฝึกปฏิบัติการต่างๆ
และมีการทบทวนการซ่อมบํารุงและปรับปรุง และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอาจารย์ประจํา
หลักสูตรฯ
ครุภัณฑ์ทางด้านธุรกิจวิศวกรรม จํานวน 206 รายการ
ห้องวิจัยเฉพาะทาง 7 ห้อง
ห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 70 ที่นั่งจํานวน 1 ห้อง ขนาด 50 ที่นั่งจํานวน 1 ห้อง
ขนาด 30 ที่นั่งจํานวน 1 ห้อง และขนาด 20 ที่นั่งจํานวน 1 ห้อง
ซอฟแวร์เฉพาะทางเช่น โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี (IBM-SPSS AMOS)
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนผลการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพการ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี

X
9

11

12

เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
มีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดย
พิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ปีการศึกษา
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
2561
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
2562
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
2563
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 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
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมกํ า หนดให้ มี ก ารประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพื่อดําเนินการ ดังนี้
2.1 วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
2.2 ดําเนินการสํารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้มหาบัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ สถาบัน
ที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําทุกปี โดยองค์ประกอบคุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์ การประเมิ น ให้เป็น ไปตามคู่ มือ การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 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
การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รทั้ ง ฉบั บ ถื อ เป็ น การปรั บ ปรุ ง มาก และมี ผ ลกระทบต่ อ โครงสร้ า งของ
หลักสูตรจะทําทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.2.1 การประเมินหลักสูตร
4.2.2 การปรับปรุงหลักสูตร
4.2.3 การจัดทําหลักสูตร
4.2.4 การนํ า เสนอหลั ก สู ต รต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองก่ อ นเสนอ สภา
มหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.2.5 การบริหารจัดการหลักสูตร
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ภาคผนวก
ก
ข
ค
ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
รายงานผลการสํารวจความต้องการกําลังคนในสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
จ คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
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พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา
1. ชื่อ-นามสกุล
นายเดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2555)
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2542)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-การบัญชี) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา (2537)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์, นพพร จันทรนําชู และธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญญโญ. (2557). “การ
พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมกลุ่ ม ทวารวดี 4 จั ง หวั ด ตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน.” นครปฐม, สํานักบริหารโครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา. จํานวน 256 หน้า.
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Dechaphan, R. and Chantana, S. (2015). “Factors influencing consumers’
selection of garage.” RMUTI Journal Special Issue 1 2015: 423-427.
(TCI กลุ่ม 1)
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เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์, นพพร จันทรนําชู และธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญญโญ. (2557).
“การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด ตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน.” วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 34, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม): 1-15. (TCI
กลุ่ม 1)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
Dechaphan, R. and Chantana, S. (2016). “Strategy for competitive advantage
in red brick business.” In proceeding of the 8th international
conference on sciences, technology and innovation for sustainable
well-being (STISWB VIII), 102-106. Myanmar Engineering Society
Yangon, Myanmar. June 15-17, 2016.
Dechaphan, R. and Chantana, S. (2016). “Factor affecting the consumer in
selecting canned seafood muang district, nakhonpathom province.”
In proceeding of the 8th international conference on sciences,
technology and innovation for sustainable well-being (STISWB VIII),
102-106. Myanmar Engineering Society Yangon, Myanmar, June 15-17,
2016.
Dechaphan, R. and Chantana, S. (2015). “Comparison study on customer’s
attitude towards services from traditional and modern building
material retail stores in nakhonpathom province.” In proceeding of
the 7th International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 335-340. Nakhon
Pathom-Phetburi, Thailand, July 30 – August 2, 2015.
Dechaphan, R. and Chantana, S. (2015). “Influential factors on behavior of
purchasing used car of customer.” In proceeding of the 7th
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VII), 341-346. Nakhon PathomPhetburi, Thailand, July 30 – August 2, 2015.
Dechaphan, R. and Chantana, S. (2014). “Factors influencing consumers’
selection of a garage.” In proceeding of The 6th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VI), 198. Apsara Angkor Resort & Conference,
SiemReap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.
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Dechaphan, R. and Chantana, S. (2014). “Factors effecting to factory
employees in samphran district, nakhornpathom province to
purchase motorcycles.” In proceeding of The 6th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VI), 199. Apsara Angkor Resort & Conference, Siem
Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.
Dechaphan, R. (2014). “The study of conflict management technique in
industrial factory.” In proceeding of the fourth UBRU International
Research Conference on “An integration of ASEAN local wisdom to
international”, 36-42. UbonRatchathaniRajabhat University, UbonRatchathani, Thailand, March 13, 2014.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
ระดับปริญญาตรี
080 122
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623 221
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การบัญชีต้นทุน
623 232
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623 332
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615 221
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
615 222
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
615 232
อุณหพลศาสตร์ประยุกต์
615 321
การถ่ายเทความร้อน
615 421
วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง
615 536
แหล่งพลังงานทดแทน
615 561
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
615 591
สัมมนา
623 312
ธุรกิจเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
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ระดับบัณฑิตศึกษา
624 636
แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงาน
624 672
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมา ศิริสมบูรณ์)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา
5. ชื่อ-นามสกุล
นายนิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Soponpongpipat, N., Sittikul, D. and Comsawang, P. (2016). “Prediction
model of higher heating value of torrefied biomass based on the
kinetics of biomass decomposition.” Journal of the Energy Institute,
Vo. 89, No. 3: 425-435. (ISI)
Soponpongpipat, N., Sittikul, D., and Sae-Ueng, U., (2015). “Higher heating
value prediction of torrefaction char produced from non-woody
biomass.” Frontiers in Energy, Vol. 9, No. 4 (December): 461-471.
(SCOPUS)
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Soponpongpipat, N., and Sae-Ueng, U., (2015). “The effect of biomass bulk
arrangements on the decomposition pathways in the torrefaction
process.” Renewable Energy, Vol. 81 (September): 679-684. (ISI)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
Thuchayapong, N., and Soponpongpipat, N. (2014). “Optimum Sizing of
Cooling Coil in Fan Coil Unit for Chiller System Application by
Thermo-economics Analysis.” The 6th International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB VI), 428-432. Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30
2014.
Tharawadee, N., and Soponpongpipat, N., (2014). “The Thermo-Economic
Analysis of Optimum Size of Cold Storage Room.” The 6th
International Conference of Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VI), 201. Siem Reap, Kingdom of
Cambodia, August 28-30, 2014.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี
ระดับปริญญาตรี
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 221
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
615 232
อุณหพลศาสตร์ประยุกต์
615 301
กระบวนการผลิตสําหรับวิศวกรเครื่องกล
615 311
เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ
615 341
วิศวกรรมเครื่องมือวัด
615 432
วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง
615 535
วิศวกรรมท่อความร้อน
623 210
เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม
623 211
ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า
623 213
เครื่องจักรกลของไหล
623 411
ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
623 545
หัวข้อพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม 2
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ระดับบัณฑิตศึกษา
624 661
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน
624 663
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงานสําหรับแผนวิทยานิพนธ์
624 671
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
6. ชื่อ-นามสกุล
นายทสพล เขตเจนการ
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
D.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (2008)
M.S. (Civil Engineering) University of Colorado, USA (2000)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Phuangpornpitak, N. and Katejanekarn, T. (2016). “Suitability Analysis for
Implementing a Renewable Energy Powered Water Purification
System.” Energy Procedia, Vol. 89 (June): 55-68. (SCOPUS)
Katejanekarn, T. and Prasartkaew, B. (2015). “Performance Test of a Silica
Gel Dehumidifier.” RMUTI Journal Science and Technology, Vol. 8,
No. 1 (Jan-Apr): 34-50. (TCI กลุ่ม 1)
Katejanekarn, T. and Pinpiti, W. (2015). “Optimum Green Building Label for
Buildings in Thailand.” RMUTI Journal Special Issue 1 2015: 8-14.
(TCI กลุ่ม 1)
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Suksub, K. and Katejanekarn, T. (2015). “Performance Evaluation Procedure
for a Small Batch-Type Solid Desiccant Dehumidifier.” RMUTI Journal
Special Issue 1 2015: 46-54. (TCI กลุม่ 1)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
Chompoosang, C., Kaokhangplue, S., Pariwatnanont, C., and Katejanekarn, T.
(2015). “Comparison of the Worthiness between Renting and
Purchasing a Photocopier.” The 7th International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB VII), 312-320. Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, July 30August 2, 2015.
Katejanekarn, T., Lumyim, P., and Thonglar, W. (2014). “A Survey on
Thermal Comfort of People in Industrial Factories.” The 5th TSME
International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME #5),
123-132. The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, December 17-19,
2014.
Mettanant, V. and Katejanekarn, T. (2014). “Optimum Thailand’s Green
Building Label for an Office Building in Thailand.” International
Conference and Utility Exhibition on Green Energy for Sustainable
Development (ICUE 2014), 57-64. Jomtien Palm Beach Hotel and
Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand, March 19-21, 2014.
ต้นน้ํา สืบตระกูล, รชต สุวรรณรินทร์, กฤตภาส เต็มสุขสวัสดิ์, วันเฉลิม มหาโภไคย
และทสพล เขตเจนการ. (2557). “การศึกษาสมรรถนะของเครื่องดูดความชื้นที่ใช้
สารดูดความชื้นชนิดเหลวแบบเคลื่อนที่ได้.”
การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 1375-1383. โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557.
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี
ระดับปริญญาตรี
615 202
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล
615 231
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล
615 331
การถ่ายเทความร้อน
615 442
การปรับอากาศ
615 533
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
615 591
สัมมนา
623 213
เครื่องจักรกลของไหล
623 431
การประมาณราคางานวิศวกรรม
ระดับบัณฑิตศึกษา
624 633
การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
624 634
การออกแบบระบบพลังงาน
624 641
การจัดการพลังงานในอาคาร
624 691
สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล เขตเจนการ)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา
7. ชื่อ-นามสกุล
นายธีระศักดิ์ หุดากร
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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
ธีระศักดิ์ หุดากร. (2559). “โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคิน
พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ CO2 เป็นสารทํางาน.” นครปฐม, สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน. จํานวน 111 หน้า.
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
หนังสือรวมบทความวิจัย
-
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Proceedings
Kitjettanee, C., Hudakorn, T. and Jaruyanon, P. (2017). “Effect of Water
Hyacinth and Pig Manure on the Biogas Production.” The 9th
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being, 623-628. Khunming, China, June 26-28, 2017.
Sritrakul, N. and Hudakorn, T. (2016). “CFD Analysis of Thai-made Axial Flow
Low-lift Pump.” The 7th TSME International Conference on
Mechanical Engineering, 6 p. ChiangMai, Thailand, December 13-16,
2016.
Hudakorn, T.and Sritrakul, N. (2014). “Thermal performance investigation of
a trapezoid corrugated solar collector with internal baffles.” The 6th
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VI), 133-138. Apsara Angkor Hotel,
Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี
ระดับปริญญาตรี
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 211
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
615 223
กลศาสตร์ของไหล 1
615 335
การสั่นสะเทือนทางกล
615 532
วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
615 535
วิศวกรรมท่อความร้อน
623 111
การคํานวณและกลศาสตร์สําหรับชีวิตประจําวัน
623 514
ธุรกิจหม้อไอน้ําและอุปกรณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา
624 601
คณิตศาสตร์ขนั้ สูงสําหรับวิศวกรรมพลังงาน

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา
8. ชื่อ-นามสกุล
นายสาโรช พูลเทพ
ตําแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
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
Pullteap, S. (2017). “Development of an Optical Fiber Based Interferometer
for Strain Measurements in Non-Destructive Application.” Electrical
Engineering, Vol. 99, No. 1: 379-386. (ISI)
Pullteap, S. (2016). “Fiber Optic based Fabry-Perot Interferometric Sensor
Applied for Mechatronic Engineering.” The Journal of Industrial
Technology, Vol. 12, No. 2: 62-76. (TCI กลุ่ม 1)
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Pullteap,S. and Seat,H. (2015). “An Extrinsic Fiber Fabry-Perot Interferometer for Dynamic Displacement Measurement.” Photonic Sensors,
Vol. 5, No. 1: 50-59. (SCOPUS)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
Lapsongphon C., Pullteap S. and ThaisongkrohP. (2017),“Feasibility Analysis
of Investment Cost for LED Driver Production in Thailand
Industry”,International Symposiumon Multimediaand Communication
Technology (ISMAC), 201-204. Phranakhon Si Ayutthata, Thailand,
August 2017.
Pullteap S., “Development of a Walking Robot by using FPGA
Controller”,IEEE Mechatronics - REM, 54-57. Compiegne, France, June
2016.
Lapsongphon C. and Pullteap S. (2016). “Improvement of a Power Factor
Correction in AC Source by Using Boost Converter Circuit”, The 9th
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being,611-616.Khunming, China, June 2016.
Tangtanawat T., Udomsombatrattana S., Pullteap S. and Kheovichai K.
(2015). “Worthiness of Changing LED Lighting System at Silpakorn
University”,International Symposium on Multimedia and
Communication Technology (ISMAC), 97-101.Phranakhon Si Ayutthata,
Thailand, September, 2015.
Chotigavanich V., Poolthaveetham S., Pullteap S. and Kheovichai K. (2015).
“The possibility study on waste management at Silpakorn University
(Sanam Chandra Palace Campus)”, International Symposium on
Multimedia and Communication Technology (ISMAC), 88-92.
Phranakhon Si Ayutthata, Thailand, September 2015.
Chatpoomrujee P., Khemwat R. and Pullteap S. (2015). “Process
Improvement in Blow Film Plastic Production by Using Engineering
Business Principle”, International Symposium on Multimedia and
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Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 297-303. Yangon, Myanmar, June
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โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช, จ.นครศรีธรรมราช, 2 พฤษภาคม 2557.
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11. ชื่อ-นามสกุล
นายปรเมศร์ อารมย์ดี
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
หนังสือรวมบทความวิจัย
-
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Proceedings
Arromdee, P. and Sirisomboon K. (2016). “Experimental Study on
Combustion of Lead Tree Branch in a Bubbling Fluidized–Bed
Combustor.” The 8th International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII),
95-101. Myanmar Engineering Society Yangon, Myanmar, June 15–17,
2016.
Arromdee, P. and Jaipet, C. (2016). “Combustion and Pyrolysis Behaviours
of Biomasses in a Thermogravimetric Analyser.” The 8th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VIII), 388-395. Myanmar Engineering Society
Yangon, Myanmar, June 15–17, 2016.
Arromdee, P. and Kuprianov, V.I. (2015). “Semi-Empirical Modeling of CO
and NO Axial Profiles in a Fluidized-Bed Combustor Fired with
Pelletized Biomass Fuels.” The 6th TSME International Conference on
Mechanical Engineering, 6 p. Regent Cha-Am Beach Resort
Phetchaburi Thailand, December 16–18, 2015.
Wasananon, S. and Arromdee, P. (2015). “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 (STISWB VII), 396-401. Nakhon PathomPhetburi, Thailand, July 30 - August 2, 2015.
Arromdee, P. and Hussachu, S. (2014). “Combustion and Emission
Performance of a Conical Fluidized-Bed Combustor Fired with Thai
Fuel Pellets from Agricultural Residues.” The 6th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VI), 30-35. Apsara Angkor Resort & Conference,
Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.
Arromdee, P. (2014). “Factors Affecting Purchasing Decision on A Coffee
Machine in Nakhon Pathom City Municipality.” The Sixth International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VI), 197. Apsara Angkor Resort & Conference, Siem
Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี
ระดับปริญญาตรี
614 301
กลศาสตร์ของไหล
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 321
การถ่ายเทความร้อน
615 421
วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง
615 591
สัมมนา
623 111
การคํานวณและกลศาสตร์สําหรับชีวิตประจําวัน
623 311
ธุรกิจอุปกรณ์การทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล
ระดับบัณฑิตศึกษา
624 604
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสําหรับวิศวกรรม
624 642
การเผาไหม้และการควบคุมการปล่อยมลพิษ

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา
12. ชื่อ-นามสกุล
นางสาววีระนุช อินทะกันฑ์
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2549)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Sakulchangsatjatai P., Intagun W., and Terdtoon P. (2014). “Thermal
Characteristics of a Flattened Sintered-Wick Heat Pipe.” Journal of
Applied Science and Engineering, Vol. 17, No. 1: 39-44. (SCOPUS)
หนังสือรวมบทความวิจัย
-
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Proceedings
Intagun, W. and Tharawadee, N. (2015). “The Effect of Particle Size on the
Bulk Density and Durability of Pellets: Sugarcane Bagasse and
Eucalyptus Bark.” The 7th International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII),
380-387. Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, July 30 – August 2,
2015.
Thuchayapong, N. and Intagun, W. (2015). “The Physical Properties of
Sawdust Briquette and the Thermal Performance of Biomass Briquette
Stove.” The 7th International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 203-208. Nakhon
Pathom – Phetburi, Thailand, July 30 - August 2, 2015.
Intagun, W. and Soponpongpipat, N. (2014). “Cost Model of Subsidization of
Gasifier Stove and Biomass Fuels for Community.” The 6th
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VI), 433-438 Apsara Angkor Resort &
Conference,Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.
Tharawadee, N., Thuchayapong, N. and Intagun, W. (2014). “Factors
Affecting the Service Selection of Motorcycle Repair Shop in
NakhonPathom.” WMS Management Research National Conference
#3, 1606-1611. Nakhorn Si Thammarat, Thailand, May 2, 2014.
Thuchayapong, N., Tharawadee, N. and Intagun, W. (2014). “Satisfaction of
Service of State Railway of Thailand at Bangkok Railway Station.”
WMS Management Research National Conference # 3, 1599-1605.
Nakhorn Si Thammarat, Thailand, May 2, 2014.
Intagun, W.,Thuchayapong, N. and Tharawadee, N. (2014). “Effect of
Increasing of LPG Price on the Costs and Sales of Restaurants in
Municipality of NakhonPathom, NakhonPathom Province.” WMS
Management Research National Conference # 3, 1469-1475. Nakhorn
Si Thammarat, Thailand, May 2, 2014.
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี
ระดับปริญญาตรี
600 117
พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
615 203
สถิติสําหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
615 535
วิศวกรรมท่อความร้อน
623 210
เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม
623 213
เครื่องจักรกลของไหล
623 302
สถิติธุรกิจวิศวกรรม
623 411
ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
623 431
การประมาณราคางานวิศวกรรม
ระดับบัณฑิตศึกษา
624 692
สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแผนวิยานิพนธ์

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(อาจารย์ ดร.วีระนุช อินทะกันฑ์)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา
13. ชื่อ-นามสกุล
นายชัชธานนท์ โพธิคุณ
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Bhothikhun, P. and Dechaumphai, P. (2015). “Development of DKT Finite
Element Formulation for Thermal Bending of Thin Plate.” Journal of
Thermal Stresses, Vol.38, No.7: 775-791. (ISI)
Bhothikhun, P. and Dechaumphai, P. (2014). “Adaptive DKT Finite Element
for Plate Bending Analysis of Built-up Structures.” International
Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering, Vol.14, No.1:
12-20. (SCOPUS)
หนังสือรวมบทความวิจัย
-
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Proceedings
Bhothikhun, C. (2017). “Generalized Conforming Flat Shell Triangular
Element for Thin Plate Structural Analysis.” The 9th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being, 414-421. Khunming, China, June 26-28, 2017.
Bhothikhun, C. (2016). “Generalized Conforming Triangular Element for
Thermal Bending Analysis of Thin Plate.” The 7th TSME International
Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2016), 7p. Duang
Tawan Hotel, Chiang Mai, Thailand, December 13 - 16, 2016.
Bhothikhun, C. (2016). “Adaptive DKQ Finite Element for Plate Bending
Analysis.” The 8th International Conference on Science, Technology
and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 75-82. Yangon,
Myanmar, June 15–17, 2016.
Uttamung, P., Bhothikhun, P., Siriparu, C., Paoprasert, N., Malatip, A. and
Otarawanna, S. (2014). “Development of 3D finite element software
for linear plate buckling analysis.” The 18th International Annual
Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE-18),
117-118. Chonburi, Thailand, March 17-19, 2014.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 1 ปี
ระดับปริญญาตรี
615 101
พื้นฐานการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 213
กลศาสตร์เครือ่ งจักรกล
615 501
ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์สาํ หรับวิศวกร
623 311
ธุรกิจอุปกรณ์การทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(อาจารย์ ดร.ชัชธานนท์ โพธิคุณ)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัตอิ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา
14. ชื่อ-นามสกุล
นางจันทนา สังวรโยธิน
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559)
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม (2545)
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (2547)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (2534)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Chantana, S. and Dechaphan,R. (2015). “Factors influencing consumers’
selection of garage.” RMUTI Journal Special Issue 1 2015: 423-427.
(TCI กลุ่ม 1)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Proceedings
Chantana, S. and Dechaphan, R. (2016). “Strategy for competitive advantage
in red brick business.” In proceeding of the 8th international
conference on sciences, technology and innovation for sustainable
well-being (STISWB VIII), 102-106. Myanmar Engineering Society
Yangon, Myanmar. June 15-17, 2016
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Chantana, S. and Dechaphan, R. (2016). “Factor affecting the consumer in
selecting canned seafood muang district, nakhonpathom province.”
In proceeding of the 8th international conference on sciences,
technology and innovation for sustainable well-being (STISWB VIII),
102-106. Myanmar Engineering Society Yangon, Myanmar. June 15-17,
2016.
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 7th International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 335-340. Nakhon
Pathom-Phetburi, Thailand. July 30 – August 2, 2015.
Chantana, S. and Dechaphan, R. (2015). “Influential factors on behavior of
purchasing used car of customer” In proceeding of the 7th
International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VII), 341-346. NakhonPathom-Phetburi,
Thailand. July 30 – August 2, 2015.
Chantana, S. and Dechaphan, R. (2014). “Factors influencing consumers’
selection of a garage” In proceeding of The 6th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VI), 198. Apsara Angkor Resort & Conference,
SiemReap, Kingdom of Cambodia. August 28-30, 2014
Chantana, S. and Dechaphan, R. (2014). “Factors effecting to factory
employees in samphran district, nakhornpathom province to
purchase motorcycles” In proceeding of The 6th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB VI), 199. Apsara Angkor Resort & Conference, Siem
Reap, Kingdom of Cambodia. August 28-30, 2014
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
ระดับปริญญาตรี
600 118
ธุรกิจในชีวิตประจําวัน
623 121
หลักการบัญชี 1
623 122
หลักการบัญชี 2
623 301
กฎหมายธุรกิจวิศวกรรม

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
(อาจารย์ ดร.จันทนา สังวรโยธิน)
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
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มคอ. 2

มคอ. 2

109

รายงานผลการสํารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน 390 คน และคนทํางานที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จํานวน 11 คน
2. สรุ ป ผลการประเมิ น ความต้ อ งการบั ณ ฑิ ต และการศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ผลการประเมินความต้องการบัณฑิตและการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
วิศวกรรมจากนักศึกษาและคนทํางาน จะแบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้
(1) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสํารวจ
(2) ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อหลักสูตร
(3) ความต้องการเข้าศึกษาต่อ
(4) เหตุผลที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรนี้
(5) เหตุผลที่ไม่ต้องการศึกษาในหลักสูตรนี้
(6) ความต้องการในการเรียนต่อของภาคปกติและโครงการพิเศษ
2.1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสํารวจ
2.1.1 ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
รายละเอียด
เพศ
ชาย
หญิง
เกรดเฉลี่ย
สถาบันการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

จํานวน

ร้อยละ

105
285
2.92

26.9
73.1

99
63
61
50
49
38

25.4
16.2
15.6
12.8
12.6
9.7

29
1
0

7.4
0.3
0.0
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รายละเอียด
คณะ/สาขาวิชา
ภาควิชาอุตสาหการ
การจัดการ
การบัญชี
การตลาด
เศรษฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การเงิน
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
ธุรกิจการเกษตร
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ฟิสิกส์
อื่น ๆ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
6 คน
7 คน
8 คน
อื่น ๆ
กําลังอยู่ในวัยเรียน
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
อื่น ๆ
รายได้รวมต่อเดือนของครอบครัว
ต่ํากว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท

จํานวน

ร้อยละ
88
83
47
32
29
24
21
16
8
6
3
3
3
1
26

22.6
21.3
12.1
8.2
7.4
6.2
5.4
4.1
2.1
1.5
0.8
0.8
0.8
0.3
6.7

6
15
47
166
104
33
10
5
4

1.5
3.8
12.1
42.6
26.7
8.5
2.6
1.3
1.0

161
171
53
3
2

41.3
43.8
13.6
0.8
0.5

13
40

3.3
10.3
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รายละเอียด
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
อื่น ๆ
2.1.2 ข้อมูลส่วนตัวของคนทํางาน
รายละเอียด
เพศ
ชาย
หญิง
อายุเฉลี่ย
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
สถาบันของรัฐ
สถาบันของเอกชน
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
อื่น ๆ
สาขาวิชา
การบัญชี
วิศวกรรมเครื่องกล
ออกแบบการผลิต
วิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมเกษตร
ปัจจุบันทํางาน
หน่วยงานเอกชน
หย่วนงานรัฐบาล

จํานวน
72
38
48
169
10
จํานวน

ร้อยละ
18.5
9.7
12.3
43.3
2.6
ร้อยละ

7
4
26.9

63.6
36.4

7
4
0

63.6
36.4
0.0

8
3

72.7
27.3

2
2
2
2
1
2

18.2
18.2
18.2
18.2
9.1
18.2

5
2
2
1
1

45.5
18.2
18.2
9.1
9.1

11
0

100.0
0.0
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รายละเอียด
ตําแหน่ง
พนักงานบัญชี
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
วิศวกรเทคนิค
กรรมการบริษทั
เจ้าหน้าที่ออกแบบ
sale presentation
อื่น ๆ
รายได้ต่อเดือน
ต่ํากว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
อื่น ๆ

จํานวน

ร้อยละ
3
2
2
1
1
1
1

27.3
18.2
18.2
9.1
9.1
9.1
9.1

2
7
0
0
0
1
1

18.2
63.6
0.0
0.0
0.0
9.1
9.1

2.2 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อหลักสูตร
2.2.1 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของนักศึกษา
ควรจะมีประโยชน์กับการทํางานในอนาคต เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้ที่มีความสามารถด้าน
การบริหารงานเป็นหลัก พร้อมทั้งมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีความต้องการของตลาด
สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับสาขาอื่น ๆ ได้ สามารถต่อยอดความคิดกับการทํางานด้านอุตสาหกรรม มีวิชาเลือก
ให้เรียนหลากหลาย เป็นการผสมผสานศาสตร์หลายแขนงไว้ด้วยกัน น่าสนใจ สําหรับผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาต่อ
โดยเฉพาะกับผู้ที่เรียนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่วิศวกรรมศาสตร์ สนใจการวางแผนทําธุรกิจ เนื่องจากมีธุรกิจอยู่แล้ว
ควรจะมี วิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งด้ ว ย เพิ่ ม การจํ า ลองสถานการณ์ จ ริ ง
นอกเหนือจากการจําลองทางคณิตศาสตร์ ค่อนข้างใหม่ เพราะไม่เคยรู้ ภายในเนื้อหาของรายวิชาควรเน้นการดู
งานจริงและการปฏิบัติ น่าจะเป็นคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ควรเน้นทางธุรกิจให้มากขึ้น อยากให้มี
ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงมาสอน น่าจะมีโครงการหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรให้ทําคล้ายกับการฝึกงานใน
ระดับปริญญาตรี เรียนเยอะเกินไป ควรจะเพิ่มการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2.2.2 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคนทํางาน
เป็นหลักสูตรที่ดี เหมือนได้รวมหลายสาขาเข้าด้วยกันแต่อาจมีโครงสร้างวิชา มีขอบเขตและ
เนื้อหาเฉพาะทางมากเกินไป
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2.3 ความต้องการเข้าศึกษาต่อ
2.3.1 ความต้องการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา
รายละเอียด
ผู้ต้องการศึกษาในหลักสูตรนี้
ยังไม่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากต้องการออกไปทํางาน
หลังจากจบปริญญาตรีก่อน
อื่น ๆ

จํานวน
76
22

ร้อยละ
19.5
80.0

2

0.5

2.3.2 ความต้องการเข้าศึกษาต่อของคนทํางาน
รายละเอียด
จํานวน
ร้อยละ
ผู้ต้องการศึกษาในหลักสูตรนี้
32
64.0
ผู้ไม่ต้องการศึกษาในหลักสูตรนี้
18
36.0
2.4 เหตุผลที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรนี้
2.4.1 เหตุผลของนักศึกษา
น่าจะมีประโยชน์กับการทํางานในอนาคต เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้ที่มีความสามารถด้าน
การบริหารงานเป็นหลักพร้อมทั้งมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีความต้องการของตลาด มี
วิช าเลื อ กให้ เ รีย นหลากหลาย สํ า หรั บผู้ ที่ ต้ อ งการที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ โดยเฉพาะกั บ ผู้ ที่ เรี ย นในสาขาอื่น ที่ ไ ม่ ใ ช่
วิศวกรรมศาสตร์
2.4.2 เหตุผลของคนทํางาน
สามารถนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ สาขาอื่ น ๆ ได้ สามารถต่ อ ยอดความคิ ด กั บ การทํ า งานด้ า น
อุตสาหกรรม เป็นการผสมผสานศาสตร์หลายแขนงไว้ด้วยกัน น่าสนใจ สนใจการวางแผนทําธุรกิจ เนื่องจากมี
ธุรกิจอยู่แล้ว
2.5 เหตุผลที่ไม่ต้องการศึกษาในหลักสูตรนี้
2.5.1 เหตุผลของนักศึกษา
ค่อนข้างใหม่ เพราะไม่เคยรู้ ภายในเนื้อหาของรายวิชาควรเน้นการดูงานจริงและการปฏิบัติ
น่าจะเป็นคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ควรเน้นทางธุรกิจให้มากขึ้น น่าจะมีโครงการหรือกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตรให้ทําคล้ายกับการฝึกงานในระดับปริญญาตรี ควรจะเพิ่มการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2.5.2 เหตุผลของคนทํางาน
อยากให้มีผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงมาสอน เรียนเยอะเกินไป น่าจะมีวิชาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์
ความเสี่ยงด้วย เพิ่มการจําลองสถานการณ์จริงนอกเหนือจากการจําลองทางคณิตศาสตร์
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2.6 ความต้องการในการเรียนต่อของภาคปกติและโครงการพิเศษ
2.6.1 ความต้องการของนักศึกษา
รายละเอียด
ภาคปกติ
โครงการพิเศษ
อื่น ๆ

จํานวน
42
31
3

ร้อยละ
55.3
40.8
3.9

2.6.2 ความต้องการของคนทํางาน
รายละเอียด
ภาคปกติ
โครงการพิเศษ
อื่น ๆ

จํานวน
18
12
2

ร้อยละ
56.3
37.5
6.2
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การสํารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อสํารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียดหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ มีความชํ านาญในการวิจั ยและพั ฒนาทางด้ านการบริ หารจั ดการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการทางธุรกิจอุตสาหกรรม การสร้างแบบจําลองทางธุรกิจ การหาปัจจัยในการประมาณต้นทุนและราคา
ของระบบทางวิศวกรรม ตลอดจนการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สามารถ
บุ ก เบิ ก แสวงหาความรู้ใ หม่ ไ ด้อย่ า งมีอิส ระ สร้า งสรรค์ จ รรโลงความก้ าวหน้ าทางวิ ชาการได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เชื่อมโยง และบูรณาการความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขาอื่นได้อีกด้วย ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสํานึกต่อสังคมโดยรวม มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม มีความตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม โดย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม มีแผนการศึกษา 2 แผน ได้แก่
แผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจวิศวกรรม
3* หน่วยกิต
รายวิชาการวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม
3* หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจวิศวกรรม
รายวิชาการวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม
การบัญชีสําหรับวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรม
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ

15 หน่วยกิต
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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วิชาเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
การวางแผนธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการ
ธุรกรรมทางธุรกิจขั้นสูง
การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
การบริหารภาษีอากร
การอํานวยการวางแผนและควบคุมภายใน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์
การจัดการด้านพลังงาน
เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีเครือ่ งจักรกล
เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์
เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจวิศวกรรม 1
เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจวิศวกรรม 2
สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า
รวมหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

9 หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

สําหรับนักศึกษาทั้งในแผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ จะต้อง
ศึกษารายวิชาพื้นฐานระดับปริญญาตรีในหลักสูตรธุรกิจวิศวกรรมตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เพิ่มเติมจากหน่วยกิตที่กําหนดตามหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร
ทั้งนี้นักศึกษาต้องผ่านวิชาบังคับทุกรายวิชาก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 626 672
วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต หรือ รายวิชา 626 673 วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า
12 หน่วยกิต
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แบบสํารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
สําหรับนักศึกษา
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสํารวจ
1.1 เพศ  ชาย
 หญิง
1.2 เกรดเฉลี่ย ………………………
1.3 สถาบันการศึกษาของท่านคือ……………………………………………………………………
1.4 คณะ / สาขาวิชา ………………………………………/……………………..………………...
1.5 จํานวนสมาชิกในครอบครัว ............................. คน กําลังอยู่ในวัยเรียน ............. คน
1.6 รายได้รวมต่อเดือนของครอบครัว
 10,001 - 20,000 บาท
 20,001 - 30,000 บาท
 ต่ํากว่า 10,000 บาท
 30,001 - 40,000 บาท  40,001 - 50,000 บาท
 มากกว่า 50,000 บาท
2. จากรายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมข้างต้น ท่านมีความคิด
เห็น หรือข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างกับหลักสูตรนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. หากท่านวางแผนที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ท่านจะศึกษาต่อในหลักสูตรนี้หรือไม่
 ศึกษาในหลักสูตรนี้
 ไม่ศึกษาในหลักสูตรนี้
เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. หากท่านวางแผนที่จะศึกษาต่อ ท่านมีความสนใจที่จะเรียนใน
 ภาคปกติ (ในเวลาราชการ) ค่าใช้จ่ายรวมตลอดทั้งหลักสูตร ประมาณ 70,000 บาท
 โครงการพิเศษ (นอกเวลาราชการ) ค่าใช้จ่ายรวมตลอดทั้งหลักสูตร ประมาณ 140,000 บาท

118

มคอ. 2

แบบ สํารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
สําหรับคนทํางาน
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสํารวจ
1.1 เพศ  ชาย
 หญิง
1.2 อายุ ........................ ปี
1.3 สถานภาพการสมรส
 โสด
 สมรส
 หม้าย
1.4 ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
 สถาบันของรัฐ
 สถาบันของเอกชน
คณะ / สาขาวิชา …………………………………..………..……… / …….………….…………………………………..
1.5 ปัจจุบันท่านทํางานในหน่วยงาน  หน่วยงานรัฐบาล  หน่วยงานเอกชน
ตําแหน่ง ……………………………………………………………………….………..……………………………………….
1.6 เงินเดือนที่ท่านได้รับต่อเดือน
 ต่ํากว่า 10,000 บาท
 10,001 - 20,000 บาท  20,001 - 30,000 บาท
 30,001 - 40,000 บาท  40,001 - 50,000 บาท  มากกว่า 50,000 บาท
2. จากรายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมข้างต้น ท่านมีความคิด
เห็น หรือข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างกับหลักสูตรนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. หากท่านวางแผนที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ท่านจะศึกษาต่อในหลักสูตรนี้หรือไม่
 ศึกษาในหลักสูตรนี้
 ไม่ศึกษาในหลักสูตรนี้
เพราะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. หากท่านวางแผนที่จะศึกษาต่อ ท่านมีความสนใจที่จะเรียนใน
 ภาคปกติ (ในเวลาราชการ) ค่าใช้จ่ายรวมตลอดทั้งหลักสูตร ประมาณ 70,000 บาท
 โครงการพิเศษ (นอกเวลาราชการ) ค่าใช้จ่ายรวมตลอดทั้งหลักสูตร ประมาณ 140,000บาท
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คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
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626 601 Research Methodology in Engineering Business
Ethics of researcher. Principles of engineering business research and
examples. Quantitative basics research. Research hypotheses and objectives
setting. Study of research. Types of data and variables research framework,
population and sample. Level of measurement. Questionnaire design. Field work
techniques. Statistical analysis. Qualitative basics research. Proposition setting.
Interview questions. Data analysis. Writing research articles. Presentation
techniques and research publication. Engineering research methodology.
Engineering measurement. Case studies of engineering business research.
626 602 Engineering Cost Analysis
Introduction to interest formulas and their applications. Cost elements of
engineering products. Machine cost model. Material cost model. Labor cost
model. Energy cost model. Logistic cost model. Relationship between costs and
engineering rules. Analysis of optimum size of engineering products. Effects of
cost elements, interest, inflation, and depreciation on the optimum size. Cost
management for optimization.
626 603 Engineering Business Accounting
Principles of accounting. Rules and regulations. Reading of annual report.
Statement of financial position. Income statement. Financial disclosure. Financial
analysis. Cash flows statement for decision making. Principles of cost accounting.
Principles of audit and internal control.
626 604 Project Feasibility Analysis
Basic of project feasibility study. Decision making on project investment.
Project planning and control. Risk management. Assesment of capital and source
of funds. Capital budgeting. Asset and financial management. Specific project.
Regulations and laws. Case studies.
626 605 Business Strategy Analysis
Design of Business model. Philosophy of business strategy. Vision, missions,
objectives and goals of firm. Macro environmental analysis. Competitive
environmental analysis. Business competency. Internal and external factors
analysis. Value chain. Business positioning. Business risks and risk management.
Corporate strategy. Business strategy. Functional strategy. Strategic
implementation. Monitoring and control methods. Corporate governance. Case
studies on creative strategy. Case studies on failure strategy. Business strategy
analysis workshops.
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626 611 Entrepreneurial Business
Entrepreneurship. Business startup. Keys of successful business. Business
model canvas. Business firms. Franchising. E-commerce business. Marketing
analysis and planning. Advertising and sale promotion. Financial planning and
management. Successful business case studies and visiting entrepreneurship
small and medium sized businesses including of cultural and art groups, science
and technology groups and service industries grops.
626 612 Advanced Business Contracts
Development in contracting style including ethics, selection, contract
design and examples of incomplete contracts. Corporate structure design.
Financial structure. Theory and examples of contracts. Case of various models
about representation, copyright, contract commitments. Emphasis on use by
examples.
626 613 Taxation Management
Principles of personal income tax and corporate income tax according to
Revenue Codes. Tax and collection instruction of personal income tax, corporate
income tax, duty stamps. Other kinds of business taxes and business tax
planning.
626 614 Controllership and Internal Control
Principles of planning and internal control. Organization structure.
Operation planning and controlling of assets, liabilities, and equity. Data system
and internal auditing. Evaluation and internal control. Problems and policy
relating to controllership.
626 621 Innovation and Strategic Technology
Integrating technology and innovation. Designing and implementing a
technology strategy. Technological evolution. Industry context. Organizational
context. Distinctive technological competences and capabilities. Developing
firm’s innovative capabilities. Designing and managing innovation systems for
corporate. Technology sourcing. Creating and implementing a development
strategy. New product development. Building competence and capability through
new product development. Innovation challenge in corporation.
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626 622 Energy Management
Structure of sources and uses of energy by households, firms, and
governmental sectors. Markets and prices. Financial analysis of energy-related
investments and impact of government policies. Public policies on energy.
Analysis of oil, natural gas, electricity and nuclear power consumption. Examing
energy tax, price consumption, energy efficiency and policies on pollution and
CO2 emissions control.
626 623 Energy Technology
Non-renewable and renewable energy. Environmentally friendly energy
technology. Heat recovery technology. Fuel technology. Biogas technology.
Biomass technology. Hydro energy technology. Wind energy technology. Solar
energy technology. Business life cycle of energy industry.
626 624 Machinery Technology
Introduction to the use of machinery in industries. Specification parameters
of machinery including power engines, air compressors, blowers, pneumatic
equipment, hydraulic equipment, welding machines, boilers, heat exchangers,
and power transmission systems. Business life cycle of machinery industry.
626 625 Mechatronics Technology
Electrical equipment and electronic devices for mechatronics. Basics of
digital technology. Sensors and actuators technology. Microprocessors and
microcontrollers technology. Automatic machine technology. Development tools
and concepts in mechatronics. Mechatronics design strategy. Business life cycle
of mechatronics industry.
626 631 Selected Topics in Engineering Business I
Current topics of interest and/or new developments in engineering
business.
626 632 Selected Topics in Engineering Business II
Current topics of interest and/or new developments in engineering business
with the content that does not duplicate that in the course 626 631. Selected
topics in Engineering Business I.
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626 671 Seminar in Engineering Business
Research on topics of interest in the field of engineering business. Report
writing. Presentation to the committee.
626 672 Thesis
Research in the field of engineering business under the supervision of an
advisor.
626 673 Thesis
Research in the field of engineering business under the supervision of an
advisor.

ตารางสรุปปรับแก้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561)
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็น
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

การแก้ไขของภาควิชา

1. เสนอให้เพิ่มวัตถุประสงค์ เหตุผลความจําเป็นของหลักสูตรก่อน
เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้เห็นถึงความ
จําเป็นในการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยในหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจ
วิศวกรรม ควรมีเนื้อหาสาระใน 7 ประเด็น ดังนี้
1) ให้ความสําคัญกับธุรกิจขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก (SME)
2) อาหาร
3) สมุนไพร
4) เครื่องสําอาง
5) เทคโนโลยีในการผลิต เช่น การผลิตเครื่องจักร
6) ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การทําถ่านในชุมชน
7) พลังงานชีวภาพ เช่น การทําลายขยะในโรงงานอุตสาหกรรม
2. ให้เพิ่มคําบรรยายเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมในหลักสูตร การนํา
หลักสูตรไปต่อยอดในการทําธุรกิจ และวิศวกรรมชุมชนนําไปต่อ
ยอดภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อ เป็ น จุ ด เด่ น ของมหาบั ณ ฑิ ต ในหลั ก สู ต ร
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
3. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร ที่ประชุมเสนอให้นําข้อความว่า “จึงต้อง
มีหลั ก สูต รที่สามารถสร้า งมุม มองทางวิศ วกรรมในเชิ ง พาณิช ย์
ให้ กั บ ผู้ ที่ มี พื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ
มุ ม มองทางพาณิ ช ย์ ใ นเชิ ง วิ ศ วกรรมศาสตร์ ใ ห้ กั บ ผู้ ที่ มี พื้ น ฐาน
ทางด้า นพาณิ ช ยศาสตร์แ ละการบั ญชี ”
และข้ อ ความว่ า
“ความสามารถในการพัฒนาบุคคลเพื่อออกจากกับดักรายได้ปาน
กลาง” ซึ่งเป็น Key word ที่สําคัญไปบรรจุไว้ในหลักสูตร
4. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี้
4.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร บรรทัด
ที่ 5 ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “....การวิเคราะห์
และจัดการความเสี่ยงให้มีจํานวนมากและรวดเร็ว....” เป็น
“....การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง....”
4.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
4.2.1 ข้อ 1.1 ปรัชญา ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า เนื้อความที่
ระบุไม่เป็นปรัชญาของหลักสูตร ทั้งนี้เสนอให้ปรับให้
สั้นกระชับและแสดงถึงปรัชญาของหลักสูตรที่ชัดเจน
โดยเสนอให้ปรับแก้เป็น “ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถด้านทักษะทางธุรกิจวิศวกรรม การวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาทางด้ า นธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมของ
ประเทศ”
4.2.2 ข้อ 1.3 วัต ถุป ระสงค์ ข้อ ย่อ ย 1.3.2 “เพื่ อ ส่ง เสริ ม
งานวิ จั ย และพั ฒ นา ในด้ า นธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมของ

ดํ า เนิ น การปรั บ แก้ แ ล้ ว โดยเพิ่ ม
วัตถุประสงค์ในเล่ม มคอ.2 หน้าที่ 5
หัวข้อที่ 1.3.1

ดํ า เนิ น การปรั บ แก้ แ ล้ ว โดยเพิ่ ม
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในเล่ม
มคอ.2 หน้าที่ 26 หัวข้อที่ 1
ดําเนินการปรับแก้แล้วโดยเพิ่มในเล่ม
มคอ. 2 หน้าที่ 3 หัวข้อที่ 11.1

ดําเนินการปรับแก้แล้ว

ดําเนินการปรับแก้แล้ว

หลั ก สู ต รมี ก ารดํ า เนิ น การในการลด
การนํ า เข้ า และการนํ า พาเทคโนโลยี
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ประเทศไทยให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ตลอดจนมี ก ารนํ า
ความรู้ ที่ ไ ด้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ความ
ต้องการของประเทศ โดยเฉพาะเพื่อลดการนําเข้าและ
การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
รวมไปถึ ง การนํ า ไปสู่ ก ารเป็ น สั ง คมฐานความรู้ ใ น
อนาคต” ที่ประชุมเสนอให้เพิ่มข้อมูลในภาคผนวกว่า
หลักสูตรมีการดําเนินการอย่างไรในการลดการนําเข้า
และการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตามที่ระบุ
ไว้ในวัตถุประสงค์
4.3 หมวดที่ 3 ระบบการจั ด การศึ ก ษา การดํ า เนิ น การ และ
โครงสร้างของหลักสูตร
4.3.1 ข้ อ 2.6 งบประมาณตามแผน ที่ ป ระชุ ม เสนอให้
ทบทวนตัวเลขงบประมาณรายรับ และงบประมาณ
รายจ่าย ให้มีความสอดคล้องกันตามความเป็นจริง
4.3.2 ข้ อ 3.1.3.3 รายวิ ช า ข้ อ 1) แผน ก แบบ ก 1 ที่
ประชุมเสนอให้เพิ่มรายวิชาสัมมนา
4.3.3 ข้อ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา ให้ตรวจสอบและปรับแก้
ดังนี้
4.3.3.1 รายวิชา 626 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
วิศวกรรม (Research Methodology in
Engineering Business) 3(3-0-6) ที่ประชุม
เสนอให้เพิ่มเกี่ยวกับหัวข้อจรรยาบรรณการ
วิจัยทางธุรกิจ”
4.3.3.2 รายวิชา 626 603 การบัญชีสําหรับวิชาชีพ
ธุรกิจวิศวกรรม (Engineering Business
Accounting) 3(3-0-6) คําอธิบายรายวิชา ที่
ประชุมเสนอให้เพิ่มเรื่องการตรวจสอบและ
การควบคุมภายใน
4.3.3.3 รายวิชา 626 605 การวิเคราะห์กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ (Business Strategy Analysis) 3(3-06) คํา อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาไทย ให้ ปรั บ แก้
จาก “การออกแบบรู ป แบบทางธุ ร กิ จ ....”
เป็น “รูปแบบทางธุรกิจ....”
4.3.3.4 ร า ย วิ ช า 6 2 6 6 1 1 ธุ ร กิ จ สํ า ห รั บ
ผู้ประกอบการ (Enterpreneurial Business)
3(3-0-6) ที่ ป ระชุ ม เสนอให้ เ พิ่ ม ข้ อ ความ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย
4.3.3.5 รายวิชา 626 612 ธุรกรรมทางธุรกิจขั้นสูง
(Advanced Business Contracts) 3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้ปรับแก้จาก
“การพั ฒ นาการในรู ป แบบการทํ า สั ญ ญา
รวมถึ ง จริ ย ธรรม การเลื อ ก การออกแบบ
สัญญาและตัวอย่างสัญญาที่ไม่สมบูรณ์ การ

การแก้ไขของภาควิชา
จากต่ างประเทศ โดยมีก ารแสดงผล
ง า น วิ จั ย อ ยู่ ใ น ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร
(ภาคผนวก ข)

ดําเนินการปรับแก้แล้ว
ดํ า เนิ น การปรั บ แก้ แ ล้ ว โดยเพิ่ ม ใน
หน้าที่ 12
ดําเนินการปรับแก้แล้ว

ดําเนินการปรับแก้แล้ว

ภาควิ ช า ฯ ขอปรั บ แก้ คํ า อธิ บ าย
รายวิชาภาษาอังกฤษแทนในหน้า 122

ดําเนินการปรับแก้แล้ว

ดําเนินการปรับแก้แล้ว

2

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ออกแบบโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการเงิน
ทฤษฎีและตัวอย่างของการทําสัญญา กรณี
การนํ า เสนอแบบจํ า ลองเกี่ ย วกั บ ตั ว แทน
ลิขสิทธิ์ สัญญาผูกพัน เน้นไปที่การใช้งานโดย
มี ตั ว อย่ า งประกอบ” เป็ น “พั ฒ นาการใน
รูปแบบการทําสัญญา รวมถึงจริยธรรม การ
เลือก การออกแบบสัญญาและตัวอย่างสัญญา
ที่ไม่สมบูรณ์ การออกแบบโครงสร้างองค์กร
โครงสร้ า งการเงิ น ทฤษฎี แ ละตั ว อย่ า งของ
การทําสัญญา กรณีการนําเสนอแบบจําลอง
เกี่ยวกับ ตัวแทน ลิขสิทธิ์ สัญญาผูกพัน เน้น
การใช้งานโดยมีตัวอย่างประกอบ”
4.3.3.6 รายวิ ช า 626 613 การบริ ห ารภาษี อ ากร
(Taxation Management) 3(3-0-6) ที่
ประชุมเสนอให้เพิ่มเกี่ยวกับการป้องกันและ
การตรวจสอบการทุ จ ริ ต ในภาคธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม
4.3.3.7 ที่ประชุมเสนอให้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับด้านการ
วิ เ คราะห์ ก ารเงิ น ด้ า นเศรษฐศาสตร์ การ
เยี่ยมชมธุรกิจ ในรายวิชาดังต่อไปนี้
รายวิ ช า 626 622 การจั ด การพลั ง งาน
(Energy Management) 3(3-0-6)
รายวิ ช า 626 623 เทคโนโลยี พ ลั ง งาน
(Energy Technology) 3(3-0-6)
รายวิชา 626 624 เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
(Machinery Technology) 3(3-0-6)
รายวิชา 626 625 เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์
(Mechatronics Technology) 3(3-0-6)
4.3.3.8 รายวิ ช า 626 671 สั ม มนาทางธุ ร กิ จ
วิศวกรรม (Seminar in Engineering
Business)
3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอให้
สอดแทรกเนื้ อ หาการคั ด ลอกผลงานทาง
วิชาการ (Plagiarism)
4.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
4.4.1 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ที่
ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าข้อความที่ระบุไม่แสดงให้เห็น
ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของนั ก ศึ ก ษา เสนอให้ ร ะบุ
คุณลักษณะพิเศษนอกเหนือจากคุณลักษณะทั่วไป จุด
พิเศษที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่นที่ดึงดูดให้นักศึกษา
สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งนี้ คุณลักษณะพิเศษของ
นั ก ศึ ก ษาในเรื่ อ งความตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศเป็นสิ่งที่ดีและสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จึง
ควรคงไว้ แ ละเพิ่ ม เติ ม กลยุ ท ธ์ ห รื อ กิ จ กรรมในการ

การแก้ไขของภาควิชา

มี อ ยู่ แ ล้ ว ในรายวิ ช า 626 603 การ
บัญชีสําหรับวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรม

ดําเนินการปรับแก้แล้ว

ภาควิชา ฯ ขอสอดแทรกเนื้อหาการ
คัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism)
ไว้ ใ นรายวิ ช า 626 601 ระเบี ย บวิ ธี
วิ จั ย ทางธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม ในเรื่ อ ง
จรรยาบรรณนักวิจัยแทน
ดํ า เนิ น การปรั บ แก้ แ ล้ ว โดยเพิ่ ม ใน
หน้าที่ 26
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พัฒนาคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว
4.4.2 ข้อ 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ที่ประชุม
เสนอให้ ท บทวนว่ า ผลการเรี ย นรู้ ที่ ร ะบุ ว่ า มี ค วาม
ชั ด เจน สามารถวั ด ประเมิ น ผลได้ จ ริ ง ตลอดจน
ตรวจสอบกลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรี ย นรู้ ว่ า สามารถทํ า ให้ นั ก ศึ ก ษาบรรลุ ต ามผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดไว้ได้หรือไม่
4.5 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รอาจารย์ ลํ า ดั บ ที่ 7 หั ว ข้ อ
Proceedings ผลงานลําดับที่ 2 ให้ตรวจสอบข้อความว่า
“CST 0005” ว่าเป็นตัวเลขจําหน้าหรือไม่ ทั้งนี้ให้ตรวจสอบ
ผลงานทางวิ ชาการของอาจารย์ ทุ ก ท่ า นด้ ว ยว่ า มี เ ลขหน้ า
ครบถ้วนทุกรายการหรือไม่
4.6 ภาคผนวก จ คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบ
และปรับแก้ดังนี้
4.6.1 รายวิชา 626 601 Research Methodology in
Engineering Business ให้ปรับแก้ข้อความจาก
“....Case study of engineering business
research.” เป็น “....Case studies of engineering
business research.”
4.6.2 รายวิ ช า 626 603 Engineering
Business
Accounting ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....Principle
of cost accounting.” เป็น “....Principles of cost
accounting.”
4.6.3 รายวิชา 626 604 Project Feasibility Analysis ให้
ปรับแก้ข้อความจาก “....Case study.” เป็น
“....Case studies.”
4.6.4 รายวิชา 626 605 Business Strategy Analysis ให้
ปรับแก้ข้อความจาก “....Creative strategy case
study. Failure strategy case study…..” เป็น
“….Case studies on creative strategy. Case
studies on failure strategy ….”
4.6.5 รายวิชา 626 621 Innovation and Strategic
Technology
ให้ ป รั บ แก้ ข้ อ ความจาก
“....Developing the firm’s innovative
capabilities….” เป็น “....Developing firm’s
innovative capabilities….”
4.6.6 รายวิชา 626 622 Energy Management ให้
ปรับแก้ข้อความจาก “Structure of sources and
uses of energy by households, firms, and
government. Markets and prices. Financial
analysis of energy-related investments and
impact of government policies…..” เป็น
“Structure of sources and uses of energy by

การแก้ไขของภาควิชา
ดําเนินการปรับแก้แล้ว

ดําเนินการปรับแก้แล้ว

ดําเนินการปรับแก้แล้ว

ดําเนินการปรับแก้แล้ว

ดําเนินการปรับแก้แล้ว
ดําเนินการปรับแก้แล้ว

ดําเนินการปรับแก้แล้ว

ดําเนินการปรับแก้แล้ว
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
households, firms, and governmental sectors.
Markets and prices.Financial analysis of
energy-related investments and impact of
government policies…..”
4.6.7 รายวิชา 626 625 Mechatronics Technology ให้
ปรับแก้ข้อความจาก “....Automatic machines
technology….” เป็น “....Automatic machine
technology….”
4.6.8 รายวิชา 626 671 Seminar in Engineering
Business ให้เพิ่มเครื่องหมาย “.” (full stop) ท้าย
ประโยคด้วย

การแก้ไขของภาควิชา

ดําเนินการปรับแก้แล้ว

ดําเนินการปรับแก้แล้ว
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ตารางสรุปปรับแก้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
ที่ประชุมสภาวิชาการ (ครั้งที่ 4/2561 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561)
การแก้ไขของภาควิชา
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาวิชาการ
1. หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้าง
ดําเนินการปรับแก้แล้ว
ของหลักสูตร ข้อ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา รายวิชา 626 621
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ (Strategic of Technology
and Innovation) 3(3-0-6) ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาจาก “Strategic
of Technology and Innovation” เป็น “Innovation and Strategic
Technology” อนึ่ง ให้ตรวจสอบและปรับแก้ทุกรายวิชาที่ปรากฏทุก
แห่งตลอดรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2)
2. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ
3 แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ตรวจสอบ
และปรับแก้ ดังนี้
ดําเนินการปรับแก้แล้ว
- ให้คณะวิชาพิจารณาทบทวนความรับผิดชอบหลัก “” และ/
หรือความรับผิดชอบรอง “” ในตารางผลการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับบริบทของหลักสูตร
ดําเนินการปรับแก้แล้ว
- รายวิชา 626 671 สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรม รายวิชา 626 672
วิทยานิพนธ์ และ รายวิชา 626 673 วิทยานิพนธ์ ให้พิจารณา
ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลัก “” และ/หรือความ
รับผิดชอบรอง “” ในผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
บริบทของหลักสูตร
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยา ผู้ แ ทนหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหา
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ได้ชี้แจงที่
2561) ดังนี้
ประชุมในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ธุรกิจวิศวกรรม หลักสูตรฯ มีความต้องการจะผลิตบัณฑิตทางด้าน สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม (หลั ก สู ต ร
ใด คือ ต้องการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรม หรือต้องการผลิต ใหม่ พ.ศ. 2561) จะเน้ น การผลิ ต
บัณฑิตทางด้านผู้บริหาร หรือต้องการผลิตบัณฑิตตามองค์ความรู้ บุคลากรที่อยู่ระหว่างการเป็นวิศวกร
ทั้ ง สองศาสตร์ หากหลั ก สู ต รฯ สามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น ทั้ ง และผู้ ป ระกอบการหรื อ ผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง
วิศวกรและผู้บริหารได้ใ นบุคคลเดียวกัน จะถือเป็นจุดแข็งของ ภาควิชาวิศ วกรรมเครื่องกลได้มี ก าร
เ ปิด ห ลัก สู ต ร เ ท ค โ น โ ล ยี บัณ ฑิ ต
หลักสูตรได้เลยทีเดียว
สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม ซึ่ ง ผลิ ต
บั ณ ฑิ ต ไปแล้ ว หลายรุ่ น ส่ ว นใหญ่
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะอยู่ในสาย
ง า น ด้ า น ก า ร ทํ า ห น้ า ที่ ค ว บ คุ ม
เครื่องมือต่า ง ๆ ทางวิศ วกรรม และ
อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ในสายงานด้านการ
ตรวจสอบบั ญ ชี ซึ่ ง จะเป็ น บั ญ ชี
รายการที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรม ซึ่ ง
วิศวกรจะเข้าใจรายละเอียดได้ดี อีก
ส่วนหนึ่งจะเข้าไปอยู่ในสายงานของ
กรมศุลกากร ซึ่งจะมีความรู้ทางด้าน
การคิดคํานวณภาษี และการทําบัญชี
สินค้าต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม และส่วน
ใหญ่บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะเป็น
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2. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ใช้การบูรณาการร่วมกับ
คณะวิชาอื่นบ้างหรือไม่ หรือใช้ทรัพยากรจากคณะวิชาเพียงอย่าง
เดียว

3. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องผ่านการขออนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมจากสภาวิศวกรหรือไม่

การแก้ไขของภาควิชา
ทายาทของผู้ ป ระกอบการ ซึ่ ง เมื่ อ
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจะเข้ า ไปช่ ว ยธุ ร กิ จ
ของครอบครัว ดูแลการทําบัญชีของ
ธุ ร กิ จ และงานทางด้ า นวิ ศ วกรรมที่
ต้องผลิต ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นการผลิต
บั ณ ฑิ ต และเพิ่ ม พู น ความรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ ที่
ส น ใ จ ศึ ก ษ า ที่ จ บ ไ ป แ ล้ ว ใ ห้ มี
ความสามารถเพิ่ ม ขึ้ น ผู้ ที่ สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาทางด้ า นวิ ศ วกรรม จะ
สามารถเรี ย นและเพิ่ ม พู น ความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจและการทํา
บัญชี หรือทางด้านการบริหารได้ ส่วน
ผู้ ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาด้ า นการบริ ห าร
สามารถเพิ่ ม พู น ความรู้ ท างด้ า นงาน
วิศวกรรมได้ ซึ่งจะสามารถสนับสนุน
การทํางานในองค์กรที่ดําเนินการด้าน
ธุรกิจได้
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม (หลั ก สู ต ร
ใหม่ พ.ศ. 2561) อยู่ในความดูแลของ
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ดั ง นั้ น
หลั ก สูต รฯ มี ก ารเรีย นการสอนแบบ
บูรณาการร่วมกันทางด้านภาคธุรกิจ
และภาควิศวกรรม ซึ่งมีคณาจารย์จาก
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม เป็ น ผู้ ส อนเพี ย งอย่ า ง
เดียว ซึ่งอาจารย์ที่ภาควิชา ส่วนหนึ่ง
จะมีความชํานาญและความเชี่ยวชาญ
ทางด้านธุรกิจและบัญชี โดยอาจารย์
ประจําหลักสูตรสําเร็จการศึกษาและมี
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ท า ง ด้ า น ก า ร
บริหารธุรกิจและการบัญชีมาโดยตรง
ในแต่ละปีมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ประมาณ ปีการศึกษาละ 80 คน ส่วน
ใหญ่ จ บไปประกอบอาชี พ ในองค์ ก ร
งานวิศวกรรม ทําหน้าที่ทางด้านการ
ควบคุ ม และตรวจสอบวั ส ดุ แ ละ
เครื่องมือทางวิศวกรรม
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม (หลั ก สู ต ร
ใหม่ พ.ศ. 2561) ในส่ ว นเนื้ อ หา
รายวิ ช าไม่ ไ ด้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการ
สอนที่ ส ามารถขอรั บ ใบอนุ ญ าตการ
ประกอบวิ ช าชี พ ทางวิ ศ วกรรมได้
เนื่ อ งจากเนื้ อ หาเป็ น การเรี ย นรู้
เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ และสิ่ ง ของต่ า ง ๆ
ทางด้านวิศวกรรมเท่านั้น ซึ่งทางสภา
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4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาของหลักสูตรฯ มีความหลากหลายมาก
ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีพื้นฐานทางการศึกษาค่อนข้างหลากหลาย ทั้งนี้
นักศึกษาที่ไม่ได้สําเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมจะสามารถมี
ความเข้าใจในการเรียนการสอนของหลักสูตรได้หรือไม่

5. หลัก สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม มี
ความแตกต่างจากหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการอย่างไร

6. รายวิชาธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการ อยู่ในวิชาเลือก ซึ่งนักศึกษา
อาจจะเลื อ กหรื อ ไม่ เ ลื อ กเรี ย นก็ ไ ด้ ดั ง นั้ น จะทํ า ให้ อ งค์ ค วามรู้
ทางด้านธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการหายไป หรือน้อยลงหรือไม่

การแก้ไขของภาควิชา
วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ไ ม่ ไ ด้ กํ า ห น ด ไ ว้
ภาควิชาจะแจ้งให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษา
ทราบก่ อ นที่ จ ะมาศึ ก ษาว่ า ไม่ มี สิ ท ธิ์
ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว สําหรับการ
ขอใบอนุ ญ าตของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
บั ญ ชี เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
เกี่ ย วกั บ ผู้ ใ ห้ ใ บอนุ ญ าตผู้ ป ระกอบ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรกําลังติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด
ว่ า ทางสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี จะสามารถ
ออกใบอนุญาตให้ผู้สําเร็จการศึกษาที่
ไม่ ใ ช่ ป ริ ญ ญาทางด้ า นบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต
โดยตรงได้หรือไม่
4. การจั ด การเรี ย นการสอนของ
หลักสูตรฯ สาระสําคัญของหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาโทมี ค วามต้ อ งการให้
นักศึกษาสามารถสร้างแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์เครื่องมือ
และพั ฒ นาองค์ ก ร ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ
คณิ ต ศาสตร์ ความสํ า คัญ ของต้ น ทุ น
และกฎต่าง ๆ ทางวิศวกรรม รายวิชา
ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ จ ะเป็ น รายวิ ช าที่ ป รั บ
พื้น ฐานให้ กั บผู้ ที่ ม าเรี ย นให้ ม องเห็ น
องค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รและทํ า
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การทํ า วิ จั ย
ทางด้านธุรกิจวิศวกรรม
5. หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการมี
ความแตกต่ า งจากหลั ก สู ต รวิ ท ยา
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ
วิศวกรรม โดยหลักสูตรวิศวกรรมอุต
สาหการแบ่งออกเป็น 2 สาขาใหญ่ คือ
1) ศาสตร์ทางด้านการผลิต ด้านโลหะ
วิทยาและกระบวนการผลิตต่าง ๆ 2)
ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน
การศึ ก ษาการทํ า งานด้ า นการขนส่ ง
ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น คื อ หลั ก สู ต ร
วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ธุรกิจวิศวกรรม เป็นการขยายไปสู่การ
เป็นพาณิชย์ การเริ่มต้นการขาย และ
ทําอย่างไรจึงจะเข้าไปสู่ระบบตลาดได้
ซึ่งการเข้าไปในลักษณะเหล่านี้จะต้อง
ทํ า การวิ เ คราะห์ ตั ว วั ส ดุ แ ละข้ อ ดี
ข้อเสียของวัสดุทางวิศวกรรม
6. รายวิชาธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการ
เป็นวิชาเลือก ซึ่งเนื้อหาสาระสําคัญจะ
อยู่ในรายวิชา 626 602 การวิเคราะห์
ต้ น ทุ น ทางวิ ศ วกรรม (Engineering

3

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาวิชาการ

7. รายวิ ช า 626 624 เทคโนโลยี เ ครื่ อ งจั ก รกล (Machinery
Technology) และ รายวิชา 626 625 เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์
(Mechatronics Technology) เป็นรายวิชาสําหรับให้นักศึกษาที่
ไม่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมใช่หรือไม่ เนื่องจากมีความเป็นห่วง
กลุ่มผู้เรียนที่ไม่ได้สําเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโดยตรง หาก
ต้องเรียนในรายวิชาดังกล่าวอาจมีความยากในการศึกษา

การแก้ไขของภาควิชา
Cost Analysis) ซึ่งอยู่ในกลุ่มวิชา
บังคับก่อน ส่วนรายละเอียดที่เพิ่มเติม
ออกมาก็จะอยู่ในรายวิชาเลือกต่อไป
7. กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นของหลั ก สู ต รวิ ท ยา
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ
วิศวกรรม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1)
กลุ่มที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมเป็น
อย่างดี จะเลือกเรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านธุรกิจ 2) ผู้ที่มีความรู้ทางด้าน
ธุรกิจเป็นอย่างดี จะเลือกเรียนวิชาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรม ผู้ ที่ จ ะเลื อ ก
เรี ย นในแต่ ล ะกลุ่ ม วิ ช าจะได้ รับ
คํ า แนะนํ า จากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
รายวิ ช าในหลั ก สู ต รธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม
ส่วนชื่อรายวิชาในหลักสูตรที่ค่อนข้าง
มี ค วามเข้ ม ข้ น แต่ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตรจริง ๆ คือ ต้องการให้ผู้เรียน
สามารถออกสเปคของสินค้าหรือวัสดุ
ทางวิศวกรรมได้ ซึ่งจะเป็นการแสดง
ให้เห็นภาพรวมและเทคนิคการทํางาน
ต่าง ๆ มากขึ้น
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