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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่หลักสูตร 
  1.1 รหัสหลักสูตร 25610081100208 
  1.2 ชื่อหลักสูตร   
   ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
   ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Engineering Business 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ธุรกิจวิศวกรรม) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Engineering Business) 
  ชื่อย่อภาษาไทย  วท.ม. (ธุรกิจวิศวกรรม) 
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Engineering Business) 
 
3. วิชาเอก 
  ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  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 
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  5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  5.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 เจ้าของสถานประกอบการทางธุรกิจวิศวกรรม 
 8.2 นักวิเคราะห์ทางธุรกิจวิศวกรรม 
  8.3 นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรึกษา และผู้สอนทางธุรกิจวิศวกรรม 
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา 
 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านทักษะทางธุรกิจวิศวกรรม การวิจัย เพ่ือพัฒนา
ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 
 
 1.2 ความส าคัญ 
 เป็นหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างพณิชยศาสตร์การบัญชีและวิศวกรรมเพ่ือผลิตบุคลากรขั้นสู งที่
ตอบสนองนโยบายและความต้องการดังกล่าวของประเทศและประชาคมอาเซียน 
 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
 1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเข้าใจในธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม (SMEs) และเข้าถึง
พ้ืนที่ชุมชน สามารถน าองค์ความรู้ทางธุรกิจวิศวกรรมมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือ เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับทางเทคโนโลยีในการผลิต พลังงานชีวภาพ และธุรกิจ ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ 
ขนาดย่อม และชุมชน 
 1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อสนองความต้องการ
ก าลังคน ด้านธุรกิจวิศวกรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาค อุตสาหกรรม และ
ความต้องการวิทยาการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของประเทศ 
 1.3.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความช านาญในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการทางธุรกิจอุตสาหกรรม การสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจ การหาปัจจัยในการประมาณ
ต้นทุนและราคาของระบบทางวิศวกรรม ตลอดจนการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม มีความคิดสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 
  1.3.4 เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ในด้านธุรกิจวิศวกรรมของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า 
ตลอดจนมีการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะเพ่ือลดการ
น าเข้าและการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (ภาคผนวก ข) ซึ่งจะช่วยเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงการน าไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ในอนาคต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบ 
   จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
  1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 
   อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาต้น    เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
   ภาคการศึกษาปลาย   เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
   ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   2.2.1 แผน ก แบบ ก 1 
   ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร
บัณฑิต บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่าโดยความ
เห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน จะต้อง
ศึกษารายวิชาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรธุรกิจวิศวกรรม ตามดุลยพินิ จของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ิมเติมจากหน่วยกิตท่ีก าหนดตามหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร 
  2.2.2 แผน ก แบบ ก 2 
   ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต บัญชี
บัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่าโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน จะต้องศึกษารายวิชา
พ้ืนฐานระดับปริญญาตรีในหลักสูตรธุรกิจวิศวกรรม ตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ิมเติม
จากหน่วยกิตท่ีก าหนดตามหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร 
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  2.2.3 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
  2.2.4 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 
 
  2.3 ระบบการศึกษา 
   [✓]  แบบชั้นเรียน 
   [    ]  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   [    ]  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   [    ]  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   [    ]  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
   [    ]  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 
  2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
   3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
    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 
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    แผน ก แบบ ก 2 
    วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
    วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
    รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
   ส าหรับนักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ 
จะต้องศึกษารายวิชาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีในหลักสูตรธุรกิจวิศวกรรมตามดุลยพินิจของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ิมเติมจากหน่วยกิตท่ีก าหนดตามหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร 
 
   3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
 เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบวิชานั้น ๆ ดังนี้ 
 626 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
 เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษา 

6 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
 เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา 

0 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานธุรกิจวิศวกรรม 
1 หมายถึง กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และการบัญชี 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
3 - 6 หมายถึง กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 
7 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์ 

 เลขตัวที่สาม หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
   3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
    รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
    รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
     รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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    รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
   ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) 
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 
ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้ 
     จ านวนหน่วยกิต = บ + ป + น 
               3 
   การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 

เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

      เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 
   3.1.3.3 รายวิชา 
 1) แผน ก แบบ ก 1 
 1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 
626 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจวิศวกรรม      3*(3-0-6) 

  (Research Methodology in Engineering Business) 
626 602 การวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม      3*(3-0-6) 
  (Engineering Cost Analysis) 
626 671 สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรม      3*(3-0-6) 
  (Seminar in Engineering Business) 
 
 1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
626 672 วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 
 
 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และวัดผลเป็น S หรือ U 
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 2) แผน ก แบบ ก 2 
 2.1 วิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
626 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Research Methodology in Engineering Business) 
626 602 การวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Cost Analysis) 
626 603 การบัญชีส าหรับวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรม     3(3-0-6) 
  (Engineering Business Accounting) 
626 604 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ     3(3-0-6) 
  (Project Feasibility Analysis) 
626 605 การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
  (Business Strategy Analysis) 
 
 2.2 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 
626 671 สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรม      3*(3-0-6) 
  (Seminar in Engineering Business) 
 
 2.3 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
626 611 ธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 
  (Entrepreneurial Business) 
626 612 ธุรกรรมทางธุรกิจขั้นสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Business Contracts) 
626 613 การบริหารภาษีอากร       3(3-0-6) 
  (Taxation Management) 
626 614 การอ านวยการวางแผนและการควบคุมภายใน    3(3-0-6) 
  (Controllership and Internal Control) 
626 621 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
  (Innovation and Strategic Technology) 
626 622 การจัดการพลังงาน       3(3-0-6) 



มคอ. 2 9 

  (Energy Management) 
626 623 เทคโนโลยีพลังงาน       3(3-0-6) 
  (Energy Technology) 
626 624 เทคโนโลยีเครื่องจักรกล       3(3-0-6) 
  (Machinery Technology) 
626 625 เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์       3(3-0-6) 
  (Mechatronics Technology) 
626 631 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจวิศวกรรม 1      3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Engineering Business I) 
626 632 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจวิศวกรรม 2     3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Engineering Business II) 
 
 2.4 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
626 673 วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
626 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจวิศวกรรม 3*(3-0-6) 
626 602 
626 671 

การวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม 
สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรม 

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

รวมจ านวน - 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
626 672 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
626 672 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
626 672 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และวัดผลเป็น S หรือ U 
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 3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
626 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
626 602 การวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
626 603 การบัญชีส าหรับวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
626 604 
626 671 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรม 

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

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
626 605 

 
การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
วิชาเลือก 

3(3-0-6) 
9 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
626 673 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
626 673 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และวัดผลเป็น S หรือ U 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
626 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจวิศวกรรม 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 

จรรยาบรรณนักวิจัย หลักการของงานวิจัยเชิงธุรกิจวิศวกรรมและตัวอย่างงานวิจัย 
พ้ืนฐานการวิจัยเชิงปริมาณ การก าหนดสมมติฐานและวัตถุประสงค์งานวิจัย การทบทวนงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ชนิดของข้อมูลและตัวแปรวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง ระดับของการวัด การออกแบบแบบสอบถาม เทคนิคการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ทางสถิติ พ้ืนฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนดข้อวินิจฉัย ค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์ การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนบทความวิจัย เทคนิคการน าเสนอ 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 

แนะน าสูตรดอกเบี้ยและการประยุกต์ การจ าแนกต้นทุนผลิตภัณฑ์วิศวกรรม แบบจ าลอง
ต้นทุนเครื่องจักร แบบจ าลองต้นทุนของวัสดุ แบบจ าลองต้นทุนแรงงาน แบบจ าลองต้นทุน
พลังงาน แบบจ าลองต้นทุนการขนส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและกฎทางวิศวกรรม การ
วิเคราะห์หาขนาดที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์วิศวกรรม ผลของต้นทุนย่อย อัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงินเฟ้อ และค่าเสื่อมราคาที่มีต่อจุดที่เหมาะสม การบริหารต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
626 603 การบัญชีส าหรับวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  (Engineering Business Accounting) 

หลักการทั่วไปทางการบัญชี กฎระเบียบข้อบังคับทางการบัญชี การอ่านรายงานประจ าปี 
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน การเปิดข้อมูลในงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน งบ
กระแสเงินสดเพ่ือการตัดสินใจ หลักการบัญชีต้นทุน การตรวจสอบและควบคุมภายในเบื้องต้น 
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626 604 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3-0-6) 
  (Project Feasibility Analysis) 

พ้ืนฐานของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ
การบริหารโครงการ การวางแผนและการควบคุมโครงการ การบริหารความเสี่ยง การประเมิน
ความต้องการเงินทุนและแหล่งทุน การจัดท างบประมาณการลงทุน การบริหารสินทรัพย์และ
การเงิน โครงการที่มีลักษณะเฉพาะ ข้อบังคับและกฎหมาย กรณีศึกษา 

 
626 605 การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Business Strategy Analysis) 

การออกแบบรูปแบบทางธุรกิจ  ปรัชญาของกลยุทธ์ทางธุรกิจ วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระดับมหภาค การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ การประเมินปัจจัยภายใน 
การประเมินปัจจัยภายนอก ห่วงโซ่คุณภาพ การก าหนดต าแหน่งของธุรกิจ ความเสี่ยงทางธุรกิ จ
และการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ การ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ วิธีการตรวจสอบและควบคุม บรรษัทภิบาล กรณีศึกษาด้านกลยุทธ์เชิง
สร้างสรรค์ กรณีศึกษาด้านกลยุทธ์ที่ผิดพลาด ปฏิบัติการการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

 
626 611 ธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
  (Entrepreneurial Business) 

การเป็นผู้ประกอบการ การเริ่มต้นธุรกิจ ปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ การร่าง
แผนธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจออนไลน์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาดและการวางแผนการตลาด การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การวางแผนการเงิน 
และการจัดการการเงิน กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความส าเร็จและการเยี่ยมชมสถานประกอบการ 
ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มศิลปวัฒนธรรม กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

 
626 612 ธุรกรรมทางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Business Contracts) 

พัฒนาการในรูปแบบการท าสัญญา รวมถึงจริยธรรม การเลือก การออกแบบสัญญาและ
ตัวอย่างสัญญาที่ไม่สมบูรณ์ การออกแบบโครงสร้างองค์กร โครงสร้างทางการเงิน ทฤษฏีและ
ตัวอย่างของการท าสัญญา กรณีการน าเสนอแบบจ าลองเกี่ยวกับ ตัวแทน ลิขสิทธ์ สัญญาผูกพัน 
เน้นการใช้งานโดยมีตัวอย่างประกอบ 
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626 613 การบริหารภาษีอากร 3(3-0-6) 
  (Taxation Management) 

หลักการของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร 
วิธีการด าเนินการด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล อากรแสตมป์ ภาษีอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการวางแผนภาษีอากรขององค์กรธุรกิจ 

 
626 614 การอ านวยการวางแผนและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
  (Controllership and Internal Control) 

หลักการของการวางแผนและควบคุมภายใน โครงสร้างขององค์กร การวางแผนและ
ควบคุมการด าเนินงานในส่วนของสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ ระบบข้อมูลการ
ตรวจสอบภายใน การประเมินผลและการควบคุมภายใน ปัญหาและนโยบายส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การอ านวยการวางแผนและควบคุม 

626 621 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
  (Innovation and Strategic Technology) 

การบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การออกแบบและการน ากลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
ไปปฏิบัติ วิวัฒนาการของเทคโนโลยี สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อมองค์กร 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีขององค์กร การพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กร การ
ออกแบบและการจัดการระบบนวัตกรรมส าหรับองค์กร การจัดหาแหล่งเทคโนโลยี การสร้างและ
น ากลยุทธ์การพัฒนาไปปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความท้าทายในด้านนวัตกรรมส าหรับองค์กร 

 
626 622 การจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
  (Energy Management) 

โครงสร้างของแหล่งผลิตและการใช้พลังงานในครัวเรือน บรรษัท หน่วยงานรัฐ การตลาด 
ราคา การวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน และผลกระทบด้านต่าง ๆ จากนโยบายภาครัฐ 
นโยบายสาธารณะในด้านพลังงาน วิเคราะห์การใช้น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานนิวเคลียร์ 
ภาษีพลังงาน การชดเชยราคา ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและนโยบายการควบคุมมลพิษและ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
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626 623 เทคโนโลยีพลังงาน 3(3-0-6) 
  (Energy Technology) 

พลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เทคโนโลยีเชื้อเพลิง เทคโนโลยีก๊าซชี วภาพ 
เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล เทคโนโลยีพลังงานน้ า เทคโนโลยีพลังงานลม เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย ์วงจรธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงาน 

 
626 624 เทคโนโลยีเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
  (Machinery Technology) 

แนะน าการใช้ เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตัวแปรที่ ใช้ ในการก าหนด
ลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรกลชนิดต่าง ๆ รวมทั้ง เครื่องยนต์ต้นก าลัง เครื่องสูบน้ า เครื่องอัด
อากาศ พัดลม อุปกรณ์นิวเมติกส์ อุปกรณ์ไฮโดรลิกส์ เครื่องเชื่อมชนิดต่าง ๆ หม้อน้ า เครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนและระบบส่งก าลัง วงจรธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

 
626 625 เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
  (Mechatronics Technology) 

อุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิตอลพ้ืนฐาน 
เทคโนโลยีตัวตรวจจับและตัวขับเร้า เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การพัฒนาเครื่องมือและกรอบความคิดในงานเมคคาทรอนิกส์ 
กลยุทธ์การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ วงจรธุรกิจอุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

626 631 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Engineering Business I) 
  เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

เรื่องท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและ/หรือที่มีการพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านธุรกิจวิศวกรรม 
 

626 632 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Engineering Business II) 
  เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

เรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันและ/หรือที่มีการพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านธุรกิจวิศวกรรมและมี
เนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชา 626 631 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจวิศวกรรม 1 
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626 671 สัมมนาทางธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  (Seminar in Engineering Business) 
  เงื่อนไข :  วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

ค้นคว้า ในหัวข้อทางด้านธุรกิจวิศวกรรมที่น่าสนใจในปัจจุบัน การเขียนรายงาน การ
น าเสนอต่อคณะกรรมการ 

 
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 
  
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2         
ท าวิทยานิพนธ์ ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน โดย
นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าวิทยานิพนธ์ มีขอบเขตของงานนั้น สามารถ
ด าเนินการส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาทั้ง แผน ก 
แบบ ก 1 และนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
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วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เพ่ือเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานของงานวิจัยที่ได้
ศึกษา 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ในการท างานวิจัยระดับปริญญาโท มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ให้
นักศึกษามีทักษะในการท าวิจัยด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และวิพากษ์องค์
ความรู้ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดความรู้เดิมสู่การบูรณาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีความเชี่ยวชาญใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

5.3 ช่วงเวลา 
 แผน ก แบบ ก 1  ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 แผน ก แบบ ก 2  ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 1  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

 (1) มีการก าหนดให้นักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
วิศวกรรม และการวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม ส่วน แผน ก แบบ ก 2 เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
ธุรกิจวิศวกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม การบัญชีส าหรับวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรม การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการ และการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ ก่อนที่จะขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 (2) มีการจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และควบคุมให้จ านวนและคุณวุฒิ ประสบการณ์
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผลการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2550 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ซึ่งครอบคลุมหัวข้อดังนี้ การอนุมัติ
หัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) การรายงานความก้า วหน้า
และการด าเนินงานวิจัยในช่วงเปิดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองและตระหนักถึงความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจะได้มีเวลา
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แก้ไข ปรับปรุงงานหรือหาแนวทางอ่ืนได้ทันและเสนออาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบ รวมถึงการเสนอและการ
ขออนุมัติวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 คุณลักษณะพิเศษของมหาบัณฑิต เมื่อส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะต้องเป็นผู้มีความเข้าใจและเข้าถึงพ้ืนที่ชุมชน สามารถน า
องค์ความรู้ทางธุรกิจวิศวกรรมมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับ
ทางเทคโนโลยีและธุรกิจให้กับชุมชน 
 นอกจากนี้มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มี
ความช านาญในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทาง
ธุรกิจอุตสาหกรรม การสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจ การหาปัจจัยในการประมาณต้นทุนและราคาของระบบทาง
วิศวกรรม ตลอดจนการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงและ
บูรณาการความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขาอ่ืนได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความส านึก
ต่อสังคมโดยรวม มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม มีความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของประเทศ นอกจากนี้ เพ่ือให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ในการเขียนและน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้จึงก าหนดให้นักศึกษาต้องมี
บทความตีพิมพ์ในวารสารหรือที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เป็นเงื่อนไขการจบการศึกษา 
สรุปคุณลักษณะพิเศษ และกลยุทธ์ในการบริหารหลักสูตรเป็นดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความเข้าใจและเข้าถึงพ้ืนที่ชุมชน
สามารถน าองค์ความรู้ทางธุรกิจ
วิศวกรรมมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
ชุมชนและยกระดับทางเทคโนโลยี
และธุรกิจให้กับชุมชน 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติงานและสร้างองค์ความรู้ใน
พ้ืนที่ กระตุ้นให้นักศึกษาแสวงหาโจทย์ในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือน ามา
เป็นตัวแบบในการศึกษาสร้างองค์ความรู้ร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยทาง
ธุรกิจวิศวกรรม 

มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการท ากรณีศึกษาจริงที่มีความ
ทันสมัยและการระดมสมองของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มีความช านาญในการวิจัยและพัฒนา
ทางด้านการบริหารจัดการ 

จัดให้มีห้องวิจัยเฉพาะด้านส าหรับท าการวิจัยเชิงบูรณาการ เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้หรือแก้ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
วิศวกรรม 
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มีประสบการณ์ ในการเขียนและ
น า เส น อ ผ ล งาน วิ จั ย ใน ร ะ ดั บ
นานาชาติ 

ก าหนดให้นักศึกษาต้องมีบทความตีพิมพ์ในวารสาร หรือที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ เป็นเงื่อนไขการจบการศึกษา 

มีความคิดสร้างสรรค์ ให้นักศึกษามีความสามารถในการน าองค์ความรู้ทางวิชาการใน
แขนงต่าง ๆ มาผสมผสานเพ่ือประยุกต์ใช้ในการริเริ่มสร้างสรรค์
งานวิจัยต่าง ๆ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดย
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น และเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกบัปัญหาที่เกิดข้ึน 

(2) สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปัญหา
เหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่
ได้รับผลกระทบ 

(3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพ่ือการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่าง
จริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 

(4) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

(2) ปลูกฝังความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ผ่านทางการบ้าน
หรืองานที่ได้มอบหมายให้กับนักศึกษา 

(3) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
(4) การยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ใช้การประเมินที่หลากหลายระหว่างเรียนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
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(3) การไม่ทุจริตในการสอบ 
(4) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) ความสนใจและพัฒนาการในการเรียน 

 2.2 ด้านความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 

(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่ม
วิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า 

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่
ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การบรรยาย 
(2) การฝึกปฏิบัติ 
(3) การมอบหมายให้ท าแบบฝึกหัด 
(4) การยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
(5) การสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม 
(6) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาค 
(3) การสอบปลายภาค 
(4) การน าเสนองานในชั้นเรียน 
(5) การบ้านหรือรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษา 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
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(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถ
สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดย
การบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายสามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะ
ทาง 

(3) วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือ
โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่ เดิมได้
อย่างมีนัยส าคัญ 
 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การบรรยาย 
(2) การฝึกปฏิบัติ 
(3) การมอบหมายให้ท าแบบฝึกหัด 
(4) การยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
(5) การสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม 
(6) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาค 
(3) การสอบปลายภาค 
(4) การน าเสนองานในชั้นเรียน 
(5) การบ้านหรือรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษา 

 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเองสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูงได ้

(2) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
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(3) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

(1) การมอบหมายงานกลุ่ม 
(2) การมอบหมายงานรายบุคคล 
(3) การสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(5) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) การน าเสนอผลงานในชั้นเรียน และการให้ความสนใจในขณะที่ผู้อื่นน าเสนอผลงาน 
(2) การกล่าวแสดงความคิดเห็นต่องานของผู้อื่น 
(3) ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 

 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 

สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ

วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การบรรยาย 
(2) การฝึกปฏิบัติ 
(3) การสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม 
(4) การท าแบบฝึกหัด 
(5) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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(7) การยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาค 
(3) การสอบปลายภาค 
(4) การน าเสนองานในชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย

รูปแบบและวิธีการ 
(5) การบ้านหรือรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษา 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดย
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน และเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

(2) สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปัญหา
เหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่
ได้รับผลกระทบ 

(3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพ่ือการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่าง
จริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 

(4) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

 3.2 ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชา

เฉพาะในระดับแนวหน้า 
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(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่
ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ

และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถ

สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดย
การบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายสามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะ
ทาง 

(3) วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือ
โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยส าคัญ 

 3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง

สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
(2) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการ

จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
(3) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
 3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 

(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

 



 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

626 601 ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจวิศวกรรม                

626 602 การวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรม                

626 603 การบัญชีส าหรับวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรม                

626 604 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ                

626 605 การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ                

626 611 ธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ                

626 612 ธุรกรรมทางธุรกิจขั้นสูง                

626 613 การบริหารภาษีอากร                

626 614 การอ านวยการวางแผนและการควบคุมภายใน                

626 621 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงกลยทุธ์                

626 622 การจัดการพลังงาน                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

626 623 เทคโนโลยีพลังงาน                

626 624 เทคโนโลยีเครื่องจักรกล                

626 625 เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส ์                

626 631 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกจิวิศวกรรม 1                

626 632 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกจิวิศวกรรม 2                

626 671 สัมมนาทางธุรกิจวศิวกรรม                

626 672 วิทยานิพนธ ์                

626 673 วิทยานิพนธ ์                
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1.1 ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
  2.1.2 พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน 
   2.1.3 วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 
   2.1.4 ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 
  2.2.1 ส ารวจภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต 
  2.2.2 ส ารวจความเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจมหาบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ 
  2.2.3 ส ารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่มหาบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพ่ือประเมินความพึง
พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของมาหาบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
  2.2.4 ส ารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
มหาบัณฑิตและเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  2.2.5 รวบรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
  2.2.6 มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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ภาคผนวก 
 
ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
จ ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 



มคอ. 2 43 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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11@ b qi1Fillìii.i1F1111.41LfititTfIgf1141?ilfdignaJio &.0 kallnana 

b.6-) Ltuqg-iLq@n1101m1-1inmr-rt.i.uqolign14-iiiSniltillwiti.mn51.1n15 

atiiawth*T-A@n17PiwillAlfrilIzA.1 

t~~€Uk111~15v~ali}flJ 11 

b.e.to 	 OTIV1 

(m) 

(is) 

f11771f1b1 b Wiltrit114.1,1111 vi@ 

(m) 

WhIcNV111.4f,:filL1@frIFIf11.4111.1%ilf1÷11t'Alritliflj-Wli 



46 	 11Fia. 2 

trittliTIL@fl .qi@l1,11,4?I'll,iqfMfalfilzaliii1617:141J1J34),t111M1 
vil@LitialuLviAiiraanilLitiugann 	 LLatilwa /111?i@li 
niv)64ncpAkriLinfulifilfigiam55g.Jai5nlIRmignvifill11,10 

b.o).& ni5Firns--41,V14,9Sz,411.11ficoraon (Post Doctoral Studies) 

b.tv 

b.sn nqC01.1171FILLat'd01,11,60111.1LittlAillilf112-11.1f11514f1W1 
1/1A'nvIlilLFIEraiN LtatqwanTiVAn714-ivrupAilumktim7 5-nnfiqtuaLIMtiffillaiiilvflvitnA'sthr,nlm 
rhvn.,4fl 

41@ 	flainTiitor,78ni5Ttft41-ifinwroop@ztiwriviinfintilfamonl.lio &JD 

ton'infirrevilrownwlii@ &.0-11iLfita'dorwv6nLnnaviCiikuilvIlmulAiifiivru91 

41@ 	alTritiluirA 9 M-11.1i01)VI'liii 

fhvitoli'uvrwiJhfiuni7flinwitziluviiIvitnAwUnnipaimluLtluTiEfil 

t-mOuiwrairTmituAlatAlnKuVonlei.uitrviNovrtiniiiii-amllt.rvTlfintiAtittuluqiiie 

V2-1`dA 
14 

4f@ e 11,1Vtufivi5vIsiAtiitlehto-runal4`Uouvn`iyiEnAluninlIfli1 tr15rAi 

A'1A'11,11@00/1 
14A'a6fItIA'lL119afM1,11)1A1.11,1ifolni6tiVillihrri 

t-rMff1-1501m1-11iLthllivrianntlailmniii,n4A'nqi.55t,XuiTtufifflfifYi41 L1,11`)W1.1 
n-11314-17 aliwoln-rt,roki,qm:AqmaintnOuillfiVrti@ti avvvivila6-'4Ktril 

1,1@filflirni'VlfMi311061V1111155R0011,1,6"1 tTnik5vislAtioi@rhyrorvikant-wriunt 
5-8n1I'vlaililf-n411,1avan?,i,on-ifilliAliglA' vile; 12o42.1i-1fr3iimen1anmpuvia'ne7t 

a)o nil.'ormfinvenla.rwrImEnAVINT1417a,-Lytivilnlf) 

ho-ni 
t,tmicmcmhiwit-e@tg lifiTwumt 

1,6n1,6U111,2,11A.Mal 100,1;141141.10491n1AVIthglatilXalVErAE11.111E111114111iaZillfIfilgf1191u,avorw 

viA'nt,natOilivrilmEnAjurTivitoi 

liVillY1SlAil@-Nifil7gif111-11.11,11J111.11.161,NULLUISMill mizTiht,titicomerru 

G:).&) fri7iiny15v1iuvrIlln 

eiTub'uoloiniq 	 LLanfl5o6t1'lE361/1919.4100W17MIIIIM 5']931115 

mode nlIgn't4161,1.1tit,M`16d1 (ModuteSystem) 
1,fhaPyra 9 fl5`12atylehil41@via-m5`ulti 

74. 



47 	 MAO. 2 

6)0.Q1 n71fri19111YUUTUltn 1 Ltunii'oni7ifinwilomFrantiuiloTol 
gfruFinvituvi-kni7r,Lvm VioituvIA'fle711@\9111,1111181A/841fin1rmluA9abtviA'np151111,1111'1651 

11151f1170111141711:AVt7f1,141MfliflY1LLIYUr2117.4171 6t1armi'vin17FinI4-1 

f1114AF1174gtflYIL6'UtNItillf117 

-6/no11l 6411410.1 

5)o.b 

fliWif)1111411QM7ZAITCIAMITill?1@l146iltlf#11V1114713EJtigfrtrlYti'Ulfitilei@IAM.16W1fild 10E1 

opo.d flIA' fil7FifttrIV111Afilfil7LIFYLI11111:11 

qvrni-n.,Imlrn7m-iwalyit-AuuLlEnt11,11185.rui'Em -min.7-1 um,Ailae,i- ut-1175oNamia.anne0 
111M1VIErjElfilVIIA5 WI-11.115f111171E11621117111.11SIEJ'AUVIthEJFIV11156fq0MTAY17E114i0FiftYll$i 

oxj. fliilf1M71f111111`Cl.:41.4 MliflafInW111181A1161141M 

11,56tu'lli vaivIA1V15 	thtf11011111@l45fILflf1141 :111 11,1181A1A@I7leFIM 

11/1U1A491411g5 TM1/116119411411.1fIfteillliMiltiVAfle5TZPUITtIRIVIFIfIttl M01111171IptifIfireli 

LI,V11/1<111111i3VIThilf146ALW15,11.1 

viANvrmhviainylOtivilitilPu@ki 

0)a) nisiivnalnlliiintri lillutunr,friFinninb-rdniVvialprihnilnu 1mi 
1711-D•ina-Alniim.4111iVuotpiiliaiWnn-alnyiks 

uth4F-nimi 

G)ID uutnaln-1701ablAm4Tun-15i'fln-n.gwrtliwtru eavaailifhwaA1111 
GAD.) ViA'ntiM5thr,fripiiltrt_icimTh.iiivroloth-nnfiilEi;milaAwffutl 

oairmlinitmnaSitilvratuvAfw toioTh&itriu 

)19.b vIA'np7ifitnivili,11,65nain97iinvivnairTivtoilmi4t-Im 
1111,rru 

6-119. 	1,6f11ItrittAJ,16@fl 

6).gy1.6) 

Ifiq,3t11110111i1,410MfriiitlY1M-11.1+1171141101111411,qM Oik\11,111111,1 

mbsa.t9 n76:0:0-HAVY1IgnWiltPUtritlifFIVILdli,651F1M41ViZetIntA 
cifitin-manll'Ainalnl5fIntrivriLfifilvrolniA'nen Loikaaditi 

kInl5Finblonuimilii7uiTILLoi5uLt 111.1F1f117471flItIlkl,itOlUi f115elfl`&114111615tifi@l.g 

viiotTalusi-TI,Atlongfin97Finwitlagwvo.1 

est' 



48 	 2 

41@ o)Gri ,.',EJ:ina'111141f19.91A-114i'lJni5lfrIliit11.41L1,1J9J%6012.JV30-11it,f_1141,`IJCP1-11-1i7; 

.11/11'11/101A'ElIJIZIfilfalei-IV1140 

	

.r18 	ni7AVIVIthErf% 

lifilvviiritt vitharimuuuvarym 

5181661D1FlttlThiritinailfrAi@Wla@l1,1i17@Un-ilnofal-M 

VithEiFifil7rAYLIVIII1'1P1 

G).o.).sn frafwitiveurannlmatmininailnkunli 

WthEirwl5r1RIVID1P1 

niTviimwitiviaNn711.1n151:iMALUV11111111A11.111@UVILlal 

vttilorm 

G')A.ct 

It'alliAtilf*CU 0) vithurimuutivrIniA 

514EJ11:1111.461ti'.W1,1111.41A.M-7911.117@EIn'l 

	

111F111170i1119-11Ja 	 ViihEreiVITZUVIII.n1P1 

fMAOVII:rdnrW11,1,15r,U116114 	11716ttittIFI'lLnEtaillq017,1111,19/16"n15 

UAYlifliiialn't1101.1t41171k1@y: 

11- m 

&.c 	 v 

1111.17.1fIV17UVM@OVIlA'f105I111.7@Eln -l10 

m&.19 	 '011`10,V1 

10EAllifMiinITIL`fill MIA@ 

LN4 n olut,LNI.4ni7Piny-nt,17uniT'WslomlniTrliTviErrilm6 

Rut fl 	yi-italrroi•TouTtIviu6 
11i1:1@t1frh 6rib VithEJPIVI Ilat8-Rti-1111,191liciF11111EATIVIllaill'Ai@svhilW15n19/11156d9f115gtil,tibitilg 

tIVIIMEali171.114thelF1 

LL'Uti n lifnialth1146 611N-ISIEPJ1A2.11:1@flfri9 

141hEirtgl LI,at4inV1111.111E15661b'nbilllainiel o-)1D 1,11hUrWi 

m&ADAD 	Ti 

iin 	 Grt 1/11-1--2E1r1V1 	b 141.1-aurivi 

tht JTl 



49 	 11f10. 2 

a)&.sn trilgpion 

1,41j1f191FiflY16t114 tv LORI Fled 

0)&.67-La LL'Utl 6N66Nunrniinly-nlvt:11.4n17WEilvinalm5viilme1`i91m6 

1~1f1)~9~6f1G1~1J1aJv vial Lozoitilvitioliciennie-1.61siuSilivti'ovTifl@n5=v1111.61n-AutfiaiTruril4 
Ini,thaltryniadio 

G).611.M.G) 111.JU m.a) 41,411F1f1141fig'16qT1134,1M1131 VtIGINI11 

1Turrevruilaiikunn vni-aurio 

m&.0.0).tv 661J1J m.ts) 

'''evitrmilyrueb,j1.7@tin-1 cab 14117EIN 

Vi''1•11 111b1111/1.iiMiliLLIA1 n9 C u,arAvuu a}.1u 

IND9141LAVIfT1.4 

Q&.,ST1.1D LLIPU b LttILLWIlfIllgf1141VILInIf1111119183111111i'l 

11/Ellihittgiiilqil.g11916LatfletiLrWW1-1111f1C1714`611/11156trlfIlUatil/i7Tillitlat'fif11411111510V) 
24` 

L1V6V13.1 Viltd 

m&.Gn.b.) auu ki.a) 

IYIE111-4111,4a2:19.kE111- 1 Gnb 111,h8110 	 G)b vithurvi 

a).sa.lo.lv 	tv.1.9 	 vapialin 

ImEn11yalaiikun-j1 	vthutiv, 6bagintnl-r45'eitibiniall:1@urril 

lyierrilyiub-miwtru 16.6) Lia.zulyt.; tv.to 

Fpn-ivatniTu 

6)&. 	 litfhatiOnaltranrIVErlAbf111/11A 

41E G)bliii[runatnunivanFintvvikivnu sn tht611Y1 

a)b.m 	 1A'61>fi eVa@uf.im,hnili vi@lPtin-17KALhnl,41-1 

uottiielktipiwaJtlault 

66 2 "&ciAilii'llM111.4111111,f11.117f1filf11411.1f1;11,A' 

6")b.tv 

mbA).6) 	 iwu fl LL'UU fl 

611_11J a-) ihr 

SP ViTaiiTuaAnwni IP viA'1@inawitt,i.luvlwairinuiU-a 

Qb.b.b IlfignItma,4winm-MiltilYmITtuereM Vilatht FM1'1E117017 

IMAAVVilarifprIVI UMW fl 661111 fl Is 	 1/11VIcifti,f01)f1 Lail) b 1.76111k17:14111aE1 

cn.00 4141,1i i elylf9lfi1 A'1J664MiZT1114- viTunimnilFinvi 

tifIFIALLViniffil5S71114117i 	 A111,0i sn.00 CAU Li,atVilfiValTIMilEIVIYIE111711/11.1614i@ 

fnIA'1.1616'?17rALhilVif17,61 eArAliadEef11.4di IP km 

olbJ9.G)14i0R1@ mb.19.1v ILh66Gin561 vrimMFinvilifalvitviltru 
Lisuli89/niii4nom6-nindli-ToNattliaiiiPfiltku 

v, 
ITniintmr,A11,ffidgerr&n:i STIYIEfiti 

Fcr 



50 	 2J(17. 2 

ob.0 
mb.sn.o) t7nFinl!mtPutitp,tvillii 66A14 fl 661YU fl 	Vise lJ~tutUl6e~n 

66`11U 	 U IUTertilIVITIEJ111114CR1971MIttAliCiE19AlkiflfillindLibfilii661111.1.111V1i0 

InErriMafiEUIAtgallt1.1 UP tlatlitieikkiktinl NP 
6-)b.c.n.b 

visoiricm11111 61441J n 661111 n 	Iiiiotimtt i1 Viallkirt@nillni 
thtilillfirmAnwimmlivihgnwivtln-il moo vfiet&int,,PLRQ-unnieTivii'unlnnilfinl!nlitiii 
is 66 i211~1n1~ nl~lvi vrfuh1li 	Q1.00 6orviigaterrt4n1 
alluvrinCitn,t6tNnfilvmaivtiVitiChirtroiertilnAirtmlmAgral% 	 NP 

4f@ 

tinA 

0A4.6)1Thilinw-wioa@liffnt41;).'utrittifli,`1111 66wu fl LLIYU 	14101riill,t11,11@fl 
661JU 	V,IIA'@1,Allif117‘d7:116r114frilah-r1817111.41,"Vri-41611111AallitLiltiti'llitriCiVilthr Toulgu 
k, '61 Wfli SP 

maiiiiNym,(1Ennlultnil'146ntlmei-rvroilZoNaimulliiifil7tku A'N'1,A'Na 
69Ju S 

fiamiskv Viaukutrizniiivi UM! fl mit) fl Vialpru 	 I,LITU ANlii'flttlIJU 

6Q'61E11114-1fril cri.00 	ihvii'UTZA'trtiitvcrun Lvuu 

mtilfialnytitru7nultiolimPlmfT- vrtoil'inflNatA811.1iUiuKti kalA'wa 
Lfiu S vilnyiErIn 

qie 	fri5LIJEJ1-11,0-JUn-M'ros9 nn561JguuoitTI-til n- miSE11.11Z4U11-17fIntri 
n-1S'6CiE1`uIo1d4/1thofiVIT@l1E151.Mt 'TIJITC1.191V1gfli.1-1171'1@inn181,um,m.-,n1Eruana.ro-rImulA'El 1,Wt 

f-mvilmilota4a11-15CiErtAlflf115fifIVIli@flIVU'UlAiOn174f1V19113-165S-IKEIVii@TlfliMlf111Fintil 

V112,,14@ o>o 

G)e 	 nnwiltrulovvilinffi littul.thInaithzlnlf!1 
ToosmilmaiA'El 

if@ bo in5aTrInnlIFinwl .3:1146ninnai A11i1 

Ivo.&-) 1.7f1Firibli/111141Lth.16unifnwl@ilTnnFifnAlinifinlIgnw-l'oi 
irsinn177invill'eafiVidieLPinvilLr(kuilell/ClatAf1666'-a@d-wiku 119Mfl17ein1ri 

FINUAVflditAYIEJ1A'FAYMIll cno 5121.71Alni'llasinniRM5Fin1.41 



51 	 NAO. 2 

tpo.b vonwrij@Tinn5dloyark b0.0 lInclintrlaivma'rkm-ngfrigivriuntil 

i-nmniwintinru 

fpnfulivila,znvii-Cfultn-Immn@lthr,iin15 

411.114TIVIEYA.1 

olufrnFiltimfu 

LgU`O'HiiialA'n'TntnA'cattawninalliFT-ielvisfl-ranOttli@li 

TNLVINVIEJIMOrIttlircul@l11111161/11@ltIF1111.11111ALVINYlkinIllvitrruledi@?IfillniEl'Ula12111-01111f117 

LOVA1111011/V1181LEM1M13,1n143.118i1AjWf111.1MTLY-0611,11101 

lvo.b. 1m-14%111,1'110 LvivglelA'El'uni7iAlun15'k-mulli,i'a-riii'n 

Virt7u5r,Eninaiiimi(nya.otj 

1115z,istnalfraintnP-In 
d of 

1.7flilif1V1MA'Ll@lp7t1hliiflf11771f1911A"@1211.115MILilenalitrl 

niFif-114-1LiAl@Thwian-runlviviinn'innFintil 

1,A'M1aLilt11.171E11/MLLI Lot ita-inri-mwmiucam@tmultri 	 W 

11.191f1YIEJ)1111tA'Nlit 

iflallAITUF1V1)11181A"ElLt14,115f1,111,149411t1A1MJR-MilOWNIFIWIA'El 

11.1f111011T111115F1f1141 WatrIg11.11@@141MialiinnFirri2nliffii'latAlialu b Dimn157in'tr-111431 

LoiyanwlnlalWnn-ainwrvilvaNioioallulu ninn-arrt4-ninii 

laia-mmutlawarefunuriLF-iEnNulturivaa-milFinv-ivaiii6wwililo..1 

IiiA'n,m1rovnek G)1v vri@fifynaJi-ntukTiihiihenonl@wincifilvitgaimuviAtnarifiKIn-a 

lit,7-unzFifur,fmaJfmn-nqvian9o7i@ii9-m-Int,tun50.1J 

tom nThianffiJIA'`Iginwl 9,edniiirdAlffuatiadLial9frIn15gnYNI12.16k tvo 

tjnglleiTilf117,1f114101-11.1iD 	Lii@vznhiii-Oint41114@t4'olFiw11i@5`Uanhoi-tlinvivi@fif11t41 

17a141m19iv1AV1,1h:i@un21 acs 5ufleo9.1`dt16tlGifl1flf1154ff1v1 	I411@tbjfam5alvittilEJ11516111111 

11-1M15ilf11111% iiI.JUvit1A111014171V-lnfiarugl:it-uilMillEllhi,tunIcilfilfi`bi- 

f17e111-1711@fIXIJLihiliflVIVW@VillYIErlilYitiVII81195A/UP1TAsMIViliV1111/7@ & (D) 

IN1.1.4111.1V6flinatillatiTgf117,1111.11,111101Abli5tillrifi'19,41A 

t91,9 

19b.e Irwlgual.avm-mii-writanclinttion3Ji@ b 

btq9.1D a-i@n@lfini71,11111.7figm_49 

19.&c) 

m.00 LLar,vii@`Iffuiit-u6'nwal u l'uyeationlEy'rrimilAnnti-rvnall'a.ritatriviupuvii@ltritilKu 
t@liflaV171.11.1 	 Al  



52 	 3Jf10. 2 

avtil4i-miPut,Q`Asmtolgt-ifyil tD.&o ALLViiiiRf111571111Y1C1 b itili1911,1.1 

b19.& Vti`OnFinW11@iill@ illF1fMgflIT11.if1F191@iii@lf-Tid 

19b.b 11111111J4Jilicli@atiF171f117111E110111,46V11@f115AlfliigMillEall 

6114101LIa1A11141@ 

tD1D.41 ailih'17k11,11,1@lbtlfl'IlaliklirliTinVIttar,f117/1@flgUL6211Fif111.9%112.1 
85@ tvo 	tD6) viiobim1tAE19n1sltil9dniflm7Fintritinfhnlig1a 	urrio 19&.1v 

19b. 	 Mir@ 00.& viiaoDuthnna 
1v 01111/Th 

blu.d 

bt62.6x3 

&a.6-) 

isb.ay:onitilWITEMNI:infinbluatArallyrisIt(kan-rommthrtInFinwi 
ma,p5aVilnivri'-lvitnA'uFlathrn-ilkAi'itltn7a4m.4-1 
117E.n1nPinvl 

tols.mblliM15flzillAt-MFInV10111JVIfle5(11011,161VILIVIM1W11.1611@ 6-)ts 
blv.onnfinylmufi-itanz4n?pILLatlAl'iJatitailieTiLlan-11;inIcri 

blv.7 ME! 

l9ED.m& L1491610111,117MY11-11,111/1 Er6E11.11141311171.ginlYi 
1,14Ttvih1lviE1'lh@urdur-nrintauTivinisvtit1ItignIT-1 unLiun5tilmaRM btv.ocn 
41@ 	 v35a41@ 1§DIDA e7 isflRle~f16~1J6°2J1 

Ltuilngmliva.inlullifilvrtmw;ti nal LD 

liflAVIIMEY1A1411A011PILLatm_p°1261,in6"uvii-rgirN11,vailii 

iInFinwliTum@kfilmuzinaln97Pinviimio ItinwilvtiuritTflgfIlliVJoMILStifil5112.11S101/1,Ml@U 
6t14qd17711fl1501f11497n41Pi1511.101E114 61 ciklilItVii@A'"-Wili5Z,''W.1 

%UM ei 

friAtiliZifiErtAidilnantratirmilaatiSiutmeilm 

frailincanaillIn4ntrutaznilainvtmmerintalitantria-mTj 

bx ni741.411251,i1Eru6ri9d9rniifl9aJ1 

11ngf119.101101tYfU410119/101Ab1ilriflfif11VI9.IA 

01.31.7nilifrig-1141.19Te6CiEJUL6k ll'a0D-11.01M1,1111nFIn'tflaifiCIA1611.M.14;10 
IYIErIA'211mtifiFivilguthiiinFinv9Lot6-111.15:1;iwirt'iniinbimniv6fit,naryiVaivnivEn&ti7r,nlm 

,11,1*-,161.1nPrn 



53 	 lin. 2 

"UD b&1117a,111tLilE11451E11/11q-MIVA'qu A7 

lvd:.G) 17/1 F1F114-14@la11/1t6i1OVirinffMgni!Illin6iVillifillinA00-11,111.1h1711.1 

17(4 

1,,„m',TiniTVitTvaiiolviEnhuatarynlviuihniivim `vAa--inl7amt,fiErui:itinry,%14 

b&.IT1TnPnv-ritilliki61srun15alvit6fititiltitit11.dn1olti 

vii@t11E1114 -71.4LL1111@lirlf11115.01111J1qe@l417`Ui,t,FilANII1HIMFIMJ1Tallt 

\IYILTtlif.rdiTiCiElitIlfriF1f11,1111_411.71,1 LitiLLOiVAili'vmp.T6Aun7t-illiorwinnwtmuniniu4n 
l'itl.1671VIIVIEr6E1 

tatlguvisp@lnnanig&iiol'ilitnAbu,61 ItinlarrtIngrytniguyrvitianir, 

66614 611:3a1CiEltl'itu@lnTualwf,LilEnamh@EStalilli/@€mr, c4c) Ta5filf11111411f1111171,1 

vriniTnifinyl`lit,i-Anyamu'iv-rt7Innt,LAi141.17@urrl 

t@ltalFintr,fitmSo 

19&.sn1Inclinv- 1ialvir,6iiS1dI,169ctllf151,ififillA1OVal1 ftliTtFi`157711611Ellii>1711.1 

till.J117aillAbl113,16MicilfilVillOntliVCIX1J1J1/11)'YitrIAEAMIIIITi1PM615 lit 1551 i6isEJ51it~5Pffli 1 

5Zioi1J1TaiiiiVIFIfr69 

?I'lle11.1111ffil5h1411.11,10111.161@llinfli5tt,11511.1i@ bo.o) 

b&.&mt-tauktlAimlviEnablE.wr-nmOtmavoNEYNi5tifitrinbla-mitiON 

linRavydnAorivii@ 6)b.19 alinvtimign1417-terragu7:AraLtiwiFinw-rbouinitil,Fe-painvitull 
1.11411V1 ErlA"ElfT11)114 Wi ,Uf1 76iiiyluititTulibiLTJflaulajlulivillvinA'tiLLatarivfitrthttuvitifi 
17nifinwi Ifflufit,1@ttl,°41e1 

1D.&.6) IlfigfItY17thrtiltf114211181TVITI7USW1 1/1101i5:4111fTEIMM51 61147101 
11111 vtiolfigiubt w,alvitailErtalE1 JtlVati6r11 e Vithflriffl Ltall)T1I-11.11.1.7uvrtj-KrAni.azfhti-m 
6-152- 111Q&Jillti 

t9&.&.19 1111FifilTIU'UlliftArimn 

b&.b17figiflY174111riEljggili UAL! n 66UU a 6) Vii9 Tit-A/UM-1 66UU 0-) as 
fl 5011InfitsoiernuatETAlialmextievIrEritilyrui lialvitvtlEywi'nwionTun-ninInFinwl 

621166 11jiAn?,m16-n411t9wila3yiv64Jt11166IU6I1f1311E1 

dlalvitiiluuliFiTueiTaiaArnnwiiNvir,Lilmvuumn,;lu 

b&A`IMPirry-lt 0altytiltniflilErtY,A71.1i1a910 

145udit11fuivi 61A1,1 n 66U1J n 	16N11 litiadimpi@n 66UU ts#11114-111E11111MTUV113-114V11. 
Ilh,01611.1.1e111,1W1-1701f1111LOVS11111MilMAYIS1111411.16941@f117A101-51b'alL' 
nT1dnnyn7nOinvlyInnimn-Mlnwtinol Lituoivianva-wrumfhalvittiletututallan -m 

vilsill495.1A'Tuo-n5,14-ru-roilawa-,VtlErtiLLIYULVIIYI1E1 



54 	 lin. 2 

411.,n1-114theimiiiingnyllvittiltruLtAgitnififmgnY) 

tD&..(4) 	 Vtil2V1191 

b Vith 

fn7a4vir, Likluorim7.5froillb.11:11.n-alivrthEiFiRtEllierrifivThAntriloalillu 

lirthtif191 

11Xiiu4-iN 

MIATf1441,4111U16'El6i,i@t9016Y114nuilfatmg,  

2l el t9 bfliTtOfT1,40'nleAlilltrITI 

fl'Matl@LITIEM66111Xf)TaillAblE211,1@ibt1LotilwaXwiallid 

bb.o).o) Itlf17freil4d@fl@l4nlulti -Tuu5nTosIninn-niims.-rtinil vtio 

fnulu 5U165ilt@lillflf117Pint416li'@°,/ Iwilffum-rairAutaimn@wilErritilfinvl 

6dEfl@IAMAlithlfT1,1.45t61JE11.1021NafliiiflY1 6iiStILiErid5-1FAIY14W1111 

19b.o.).19 ItinIfrifiT@n@UP1SVIA'1711,11A0MVIL41V 	6IA3.10111 

51,161.711TINI11Rf115g/11411ifi1 	 IVIEJ1A110171311,01..MU 

winmv-17(4, n1g66s zaivI5E1111iint,-1 WTI Ilniint.riv,-1A5uA'pd'frtIda vv11.15981711:CATUVLA lot 

11.119,310_1filaWIt L'ilFYULiErtIlleiV1h 

bb.e.sn f11111@flEnnlE11669191111EMA:I.fT11111.1911:-JW1V115,.117@ tub.6).tv vnv 

n7VirhiVI'LiuuvivAgunTall,01,1-auwin@iv-156ePoi_ILLazzivniiiirtrin,d1 LotRare,f15111fIllthr,41 

17f1,191g1131ErIA'tifi@l7nnmiaTiNfivolpfnnWilut-m-iivtiruillThAnislw1Aluki.J,A'flWf(4 W19.171Ellt1 

ilU11301giillk@VIT141,1,MAIMATU1NYWV[IEllitiE1115161/11PLI 

bb.tv 

110,̀1,1€11timnt@lirwin-nlinwg-miluu lotilirfifanArtiatRin@iv-15Fiepm.umiowniiilifim.1-1 

LitioinIttlitalfitmaiiliTial.ruil@iiimxtraaliltimma@tkaffuatproiv-in@9@l14ePauitat 

viTti 

Tomalinynrimiollun-mn-1501ing-alu 

luel1 6171filS724111f.J1.11111011114-110r, 

liiiWiln11.11A1EILAtillXi, 1,11,1)WIllii@l'hfibl.114111/181A'Olathfll'iqh86V151955%.11,11811f117Fifrell 

1E) 

1-miivatailtrut, uifflilinwluaznilamtilmmtrIt1/1011111iintrrilifill 

-,7E) tg n11414vnilaruLtroiniinwritivr& WiAoulliviLvqnLnt-wwifitioliwilmEnA'u 

li'1141A 

Sie.inFintrilAfrienvaruu Niigfr111111111,filraflgtlYiiitfarKTIfiMM01911816E3 

\iv4c; 



55 	 3.PRO. 2 

tDG ni7alyre6ilE11aC5t1`inieerrn:91nliniffi1Nvan4 liMullivraAmanIun17 

tiu4-nYtaioillitnAfilviuo lumehipliut,11773.1n17Un491:ift<ifiedllElAJET11,3M411/114f11,5 

%if@ b& 

f 

&Alf; el 
a 

nimainuenAtraniintymarni7mirmitru7ieriorroolfin4ntriniviu 

efl cno n-Atimi,i1EndheLinfinw-ialiviu 

alout,LS-  11,1iiat-no.inmi,§1,117nFitT1110111111A'llio.a1d,k1V1EY1A'al 

del cnG) rmalvitv7J'eu6iE1145iu2eultall'iniinintin1111J112/11§1.N(111.14t141111771.1fI1I 

41.6lcuilolviEnA'Eni-1ina lun'tililRa=57a.tn-mhti-nTheirivaviEr6sETalaildffilvruolill,Tilwalu 

l9& 5-11964g4tbln1.iT,MI 

Vilrlfl 

niViowaunnilthmiltoulfrnifintn 

m19 119,5AC,OrMgfitti 

cnID.o) 

11'19n15Finbi tosawYmwaA'xial7uuviiVitgticit,mm,i'ni,.] 
Si 

taitnItrivii@5-10.61 

cnt.9.1D Lijavni9n1501n14-noiaten-ifinn5Finyi 

n 155iwalini Ei5t-1,i1 	in an g nvauyislt-railuayi 	 do /IN 
4i.Ks 	 4di 	 15 Dalf1f114-rinmdturnmni5finynzi inalordommopulmvinivruitigiviurtmititametutim 

mil@lnutintitionwrio to.tv 

ilk-NiI6e,,itilOMUT-101119518119.MafT1541ilititlAvrIviEn&ImenielW1-1-1141.,166@l1 
'-ifIRWZ-;f1,73,1f1Mht41F1f1.MillEll,UUMW-1012.1CAtT11111.1G111.111:grUIMF4f1W1 vnnihni-iviumum 

,,iiInd-nLd-rtliwiloi`lviEnAnailau5iumwanmTinotri 	 X 

um,11)11@i@i5E1OurlovnlifiiriOhLiluni5lilie„=mlinb-i7101.61119../iLatMilTwiloilvitnAblvi8 
c,,ITL49-nanOutEwinfltutfmtiniTthr,49mtu,louL1'117ip Irilinialv-mlegurwriat151E1'166.187761,@1 
1.11F,INaM11.1411.1101b,j0"114-M51€111%.44W115Fif11411AVII,1111Ultifi'lVIIAM-10i@flaain511.111111.1S:,'41 
qt1,1410111EraEJIMElrhWrill3601MUTIfInflIti1551.11MIJIbilfladt 66atmEl- uoioonit-in-i5km 

lun5fiAlAT-Iu.,114Nan-mignwiliniElleuloaniilmutumaTtui19-flviu-6Ent,S'a tlat, 
alT5€1pirmt@uvellniin-rimJuolflavivautiltwann7iif11m16611:11.a 11X8-m-m_'4,,,iTurifltou 
YIEJ9T1go1'Vl-i4iiiii,mT15@m61r1iey-Ig1G1ouvilovIAnpuni51,17ifinv,..ruvilnou66fi1T66agzviA61flll1 
11-Raue,fiamumlin-15tht4-itifueh'imEnA'FAKid- un-molutzu@lnRamf15111n171_17a,,4-imandiCio 
il@lwrithinaoBn-ingmloe,TiriliTuutivantiikmomP uatImlittlAbn-Mtlnlm-rtoiati 

\jrAt 



56 	 3.1fla 2 

n-n-uousilEdwafmFin‘emanmil@vinmElcirT-ivroilivran77m?mt livrhAIJR124 

sun viA"ntntwiniTiiItaiTur,m7-ennu,ar,vikunculiniIthalLrruFinlkin-iTh 

n971.173iLinzon1dia1l1 

(Grade) ifhwtowi-rxA_J (Grade Point) 
1,t.Si2itvA'r9.4a1011{1 

Nan-1511ms1 
•=4 

OlLEJ€11 (Excellent) 	 A 

Vann (Very Good) 	 on.&o 

g (Good) 	 3 	611.00 

1,Fia`uA (Fairly Good) 	C± 	b. &a 

VI@141 (Fair) 	 C 	b.00 

Eau (Poor) 	 D+ 	&h&c, 

de ulnn (Very Poor) 	D 	6).00 

mn (Failed) 

lun561176A'nenfi-wrollaniTlmwal.14518-1-trigoitilliN15.1, vt5 
inolm,f1111iStahjf17-1121-rrin7-1 l'XI,LaV11WfilV1fr6,11,1,151€11111171,ikEA11,6f1ISIld 

2i0),An.1.4n1 	 w6nn-17Finbl 

S (Satisfactory) 	 anWalifilviiATrAr 

U (Unsatisfactory) 	 oaumnlairi'lvronwiu 

Itin7aiviNii015611AWIlan155nlaIME111111iStili11119')Tal`171,1171 Vf 
amilwan-nfint4-11aa 5'is24f1rhihuA:c17A'fr6-al KIV4 

Xt-ijkrtlnl 	 waf-n7Pinwi 

SP (Satisfactory Progress) 	fillV1171LtliAINFIL@ 

UP (Unsatisfactory Progress) 	frauri-rwri.:fraliiiitSii`orei, 

f1 1̀ fint4171ErIT-4.4k2sA"t-gm.46i@d15lma1-ovi1il 

(Incomplete) 13-102,1\15a1 

W (Withdrawn) ciatihiLitru 

Au (Audit) 	LilwaveibakihijuneiTUTziolluwa 

IP (In Progress) 11K-radi'-nvils.ii (gmirYtmulftrifilivaa- ttanti 

11191117ifirlY1) 

X (No Report) bitfrin5itm-ruNanlilm_49 



57 	 2.M. 2 

IMUliaM5r arnIgnvilanitiit-rt%kmkA'f119111 Di u 
aljA'111.46 	 H711.114119El 

A* 	 1,47tgfrodi A TinanitTunlIgnwitki 

B+ Tinarlitium5iinyaiv 

B* 	 lieic1 6146 B TineifaCiwmilfiwiLki 

5* 	 S vinatniTunlIgnitraL 

ItInIg1151E15661176J-Mflf115SIEJUIOUfrillitnflflilfifreld@f17t1YLI 

frIgi1141V111165Enkl liu,amr,Janiwin'triwall4ntawyWiticrilviimulairTivium i'ma-NrCivrtoit,tu 

in71htdr4twalviEnNi...16141on-i7PuRilge5tr, 

cf).01.0) fl 151~5v1~J1dila~2Yi€1 lldgV~d5l~i~e~f115~11dPi21~r15~RJ5r7FJ~1d5vVi~ i5 

`l 15  

4161-rtlal 

IP (In Progress) 	11M711ATT14171 

NP (No Progress) 	Ilinn2aait;Trwt71 

grl.cq).19 

6aq65€J115DEB,LA'- WirT-rinaLtti 7°Zki 

A'Ev,krizdi 	 fsMn-170.1t-rdi 

Excellent 

Good 	 sgl 

Pass 

Failed 	 Jtlft 

w,Y1,Lin7611,9)fnnivrthgloialiJil 

Ilf1gnvrthf1 vi÷15nl5aeullul4Eiiiii,n4i@r141c uunia5@ln 

117u 111Jfil1J5'malmA3itiTintlovEnviam5oanivriEnuia4JNyn55`raii5 uatilosityrty-laTo,non.du 
wilingvantri-i-mmium-rula Vii0T1nigUlflE11,A1U@IpTii@lflflflitAlTal%159/8-68 

ilimufi-natiaalu-N156(1aur,InA-1611a.ialwrnimannIgni4-iiittemiiitmailnilfrei 

iThifinwivzhlasutwtimlatVirAlliaiiWziLeuvarualn 
@1V1Wiq?fat111,211M51J?ITIALiAieli@l@'Ai?1011-70f01,11f4011150111141/1@l1.1f1PflYIUfilTalVI51181h 
Matt 6)0 "111141 1 n51.1 iTiounm n150Inv-rti 	vilm'41.4divruoKln -ratituiwiimEnA'tivaiAtu 
A'ef116f11 I 1,61 F Vida u 	 Litiusivel,ffump@ltimmuktYwilm-loanklAuitinallii 

691timEIA'friltil6fr147628 

51,1illt- ,JAWf1:1 X lal`e'41,Q1Ant'71Ellt'11761411.1711101e1111,WilllifIfIV1 

\iPl‘C 



58 	 1.1f10. 2 

F vzligun5tillmnIfilvithX1691tid 

17figfIttilhl1runwloNwvioaaubje:nw 1 Jio GoD.G.) 

si~.0)o.l0 IMAnw-Lii1SW8Livouvii@ldlguni7i'mawariia GnivA) 

IlnOin -nPrinmxtiluunlwaut,LarlAilutvrt4linvvinvw 

`uJ O6) 

1.71101f0S111.1121'Fil I WI-111iD cr) 

iiflgfIll'ITUOFM1:081,131atIVI9 kifInit,111117t1SWillErl& 

lIf171111411,1110i@liaRliTitleUTIEM6619111.1650 bb.6).cn 

gn.o)mf1-176Aggf11.4f11 s ve,IvIlunuilfiyiErltitlnwan-atfrevaulAai6-rtnio 

Ir,A'uu,atviNjomzligi-Iniani7Oint4iloulairiFiwellivii@lun5,6111i'letpioamnithuflownartia 

n-411IAitja"niAll u @tlitalAnt -IEJI,141riNarmOinvIefouvinilifiivtamr,ku 

En.GADt-mIlVitii,A'rrtini SP ca,11X6MAnt nwilfilInfinbinkrtilfijcv,itvuorta 

auu fl lifi@Ificii,4,),1Lan 	 uat.27.19-micp"uelmm.n4nui7vflg 

PiAwliifutlEr,11.1@uvanul'AictiiwalNan-ainviloNiii.wrytLI,11.1.,inuv-inpican15tht4-ifit-ut 

n'lllagfrIgll UP @:',Wmcontmtilcil'infrintri7,aiutfitaniviuma fl WU1J r 

mietlicmit.@n u,outi ehlalValluvrisl.rlysiNu6v,ar,@-N-156Purwrtiouv6"fitimil`i@q4nra' 

fln&`156-riiv-Inne,larrnAnwilmlesi-rumnaavutatmnflp..Itn57,Lnwthr,iiffuzLiiohnlEnigntri 

ilfryaihavailliviitri/11101 

n1579:471fL6rellci.1. IP WWilii@LVicilinUttaiiIitni:1111461)11@n-ihfii-i 

b'mAaEj5z,-vrilln-miEtnius-iii1Frmf'f-rnnglittoFfun-mni 
 91 	

gnyrUalInnwriiiiiQ,vinlmn-amslon 

NP Vt,AVYLtiAl@LI,MlitirtINIVErrilYVAllii@fMA112FilEM:A 

@y7,145°44`iNfrICitruCiEwillainT11-1?fl'n41.71tiiiakinnrriliinwnWivrinwt7vAiviinffnIFinwitm 

LiltrAYIEJTranivii@nlIhm-Hmt 

w @ilAmAntnwilgiutitiltril@ 	 uor. 

tub.o.ca  

01.6)1- 1div74),6nwt-I:i Au caatin-islInfolyre,LiindiuuloultiVvrni'u 

n151J5r,6iiizo 

cri.o)b ni7IONAlTtlal A*, 	8*, S* Vr,WnlEiltiVitatqat1711@`14 

VnhUriViTInatnchn15FIniA1.4 

41e., ca& n-iII:l'ulithefIVILLar,n15a,virA1181.171Efit1661 

met'..6) f1151:1%1A1h61711,31@liRTUVIXf1p19111.141@l.T1hd 

iht.:fllediEJITMITELAVI 141a15,1m-intlEriToTiTzwiimiditqp 

C viigffaTtv,A'nwtti S LyiTai 

B 
lguA'rent4n1 s 	 s '6.-6trtfifuninion Lvuu Willtnni'MrIVIWYnt, 



59 	 2.1F1@. 2 

1-1ErInfilTrArmna@ulki-miAJwnmini!filikiirl B MileLA'UA'fljA'ftbiti S 

filviuni5WNIA S 

nt 	flfl1 	 Un 	fllfl1fl1 B ViialffuAt-gfrdild 

B 141@igu 

S LLA%Loinwil 

B 

U 	1171KuLSanilf4inwilaviEmniltnn181/nthil'ulini 

en 	1-181T1 
4.)
I

41
IJ111518`14211 

B 

B 	 u 
71EilTrill,fiult1L3@nillitalltltt,'LlErtnitylvithrClulvaivii@@9@alwailErtn-itifitlt,Sen61.466111.4,-14; 

fi-wfum n-171‘xuvrt,hEriolonarry@ 

oblififliTthLI
01 	

SILINffMflifIVItil@lilifIlF1f117g1119-11111111f1 101EATLIMIVilfint411 

1,QE11_1511',41,f11FIT@\11E5v-IfillfignyitA'alvitlitisulilunlfinilflintA Lot 411,narilifilU'OilJLQSiEJ 

m.:aLS114i'u51£11/1"19r11111.10K1f1111F111170111911 Alt#43111,4hirmbtl@IAD1FifillgilVi@Tilti 

cnJ fIllhWilUPULAE.11J1t41111A li4-itrgulwill1Nm-aroole4aQcovvriloilltku 
T@II,WiatIlt111119111.114flellitRUIlifrWIMIgf1111111.1filichtniNithEJN6LINTIEJIECIP11JVAVTITU 

9)MoilE3411,111Mti')Erf101411)11.191971NYIV,1181.11illarFifil7Fif1941& INJ`li
0
/A913/f111€J11U,10

0
-11111th Vin 

	

f 
	01 	 0 

yulti 

rn7P1ilw,kut,u'AsFaiL 

TEW1U561i19111.11i1A'nem% 

1M1111/1Fial.16'111111,111141?Illjildq11101 	
01 	 2' 

lumeiliiimINvinilEromlyrithX4,A'nilailfinuPtimnn-iivrrilf41 rii 

Nan1Fillz4ufkpinrailtirmii-ru-gu Im4@lilwarnwlawIlaJihn-i-ntoitA e7qMvut-(4 B 

giocn5181tilwilifin17TimuwanlOinviAE.114frinjA'ntlniI, 5, U, SP, UP, IP, NP, 

W, Au, A*, B+*, 8* 1,Lna,' s.11.111711,1111oltlannfiTummifii5r,PutAmilr.'in-wmatlii7thmSo 

naLwark croi 

41@ sn& 

"imEn6Elljililuoulivvi-161.159E11/1111.0.7-1117ilativrt:nuh'VM-111/21@ 
	01

G.)d 
5185/11171.41141117N-ITIALQ&J 

Nan-1 701m1-#1,ffu@tialmiPaiukivaiiolmtnAu,6"-avrartio 
Invordiotroola.ninlviEnAli 



60  

vano 

nia@un-rwivi-loi5r.ows n-maiiirvIlnauct:16i Ltat',n-17@tn.hanam-3-13.4 

ill5aVU1119T1VillihtL1'ICal 

1-11V16111(1WITISIM1,111118-aFATVila unzinw161np,tdi@n-rtnvil,11172.11,vmonarilviAinqm56-nirum 

Go mkiLnwiauniwiotinm.-16Intii.411%i'vnultivilaiilluvrilviEnA'EnJunim 

livirrImEnA'ui14114-11,un9wilvtwrokmnasii ilautt Tg1.115M1 fr151,c1E113,/a 
fliflnn tlatTiirl 

aiD frivovi'w,inauR (QuaWing Examination) LtilJni5au oleYvifra n 
Viviniwrilifivan?jmukullit-ljuit@nalviuo Li>nl'Fry-tto-13..31%-ilungfaLmivimyaloa@ovu 
fr1511111CRILifMN'ElVilli IMESIVIA'n 	A:rti 

elD.G)1.1Winiintii7triuliTajk-non itlYu e 
LLIJU 11,1n111' f1,1a1.1171941V1fla@litsiellillE11/1117161.1 

e:v.tE)IilThAvMvitnA-brhvn.A5nr,naln:-17alvitt.ilutiabuIv)qtunil'ilI7u 
°Jh7runi5i4n.61 

&AD.GniiflavugiTaiierilulA'mai.vhflattnlinllooly7,faartTfilvrrlifi 

ii 

mtutnninlwouimiinazia,11:714@lili-n.rni fjtuvilLwr,Fjnalavi7di,a-dvr-)L 

e9.0,1"itLalwnlwrot&q.areil.ratmel,411t-pAntlai s owla U 
eb.&17nOinw-iiii?louimqamril'AllieciTuviPt:IRiVii iiilign-rommt111 

irfigh141 viia@-4,diTuflriA'@-iwnil,folAtnnaun-170intriLNIIn
a of 

	 FinyataukytliwilvAigrit-rItH 

G.ri f117?i@lfll5rAJWMT11.1:1 (Comprehensive Examination) 60@l`f,inflinvMku 
Vist-gt-olvu,au n tLtni n 	n UIJU n iii4np7t-T-IvIwUrin-ilveuthallnawria4 
1J.N1.! mimr,PytrivpLanfiviA'nellfilmoWiln-i7a@titharawrai,:flflflfl 
7106diantUvilia8firAmiaumuehlorairlivramlili.renqmiTilvS'antluaraawn.4 

cri.G)11'illiaiiivy'rviEnhtill'ilAUEMDalf115a4M1,17jUllf117@triht'InaRTIO: 
nutlijirunl7Finyi 

611.1E) liMarLIVAISIFMVIErlAbig,i1R1Flalt fMgJfIllitl7tanaf1111.101134171 
Faillgff1.19inill elWtf@t114flti0701.1@51E4@ 

mtn5nin-iwout152.1.raafl-a-Qqa44-114-au 
mail/ 

S u 

Vv4 



61 	 ame. 2 

cri.iirignw-ickfoulluar-aafrn:irla.ifi- uMtam1117i l 11X1A71,1M1171f1111111.1 

1:14frert Vii011,4MfraflgfrtrillifIA11,@fl094,ffUfl'llItIralsiliAM,17rS1-111111411111D011.117flialf111111.4 

Itktrd5qjtiraT111M12J1161111,gEnfT14 

ViarN1 b 

frITM511891,1111gliii@tYllkflilnt 

fr15-1415VIErIC.ITN6141@niA'1,49i1005:-', 

VISI/SwelPrihila 

.1.1n7intrmPutIitii,qnlimk4.1- ut:frulwinkifi 
14 A'n?p5 f-T-rwtaLL 14TuflyanihmEyuvinel@i7eigurimtwiyi,41-itmlvriqiirimanAficur,-16d1 
1.101314111E1 

l'ingfrd-i5a4utit-opont,km@ue,i-runilmti 
*fueon_131uar,4@lituleul-doraiffiviA'4711fillilla 

qTurAtamko,,m-iii@ ViflarukturAlraJauvanu 

.0).*k9 liftft1611:J''f1.1671cAlltnA'susalncutn2.4n1lii9-17tuivT-ai@ 

611 Wl la 

P11.1 V1LFT11,LIAVAITZ1@l@l9156,ii"1.1rJARMJ1/16117111E)CP1 

AfIrUgfialeit'11.21J111.11E1 
1.; 2r 

Imlf115iY1T1111/1.4iVii0f115'hFlil 

Linpmmyrolt-innwaniA'nt,nat,ALMEraii'Llf*fuRfut-,nInit-rilnu 
IviEniNti6v11@nlIA'1495-1g012i 

1711,11191nairmaigii*rk 

111/NtWY@AffUTLPVT.)64 
uatImwriI`iyitnilval6mioni7A'uailOmtnitiltmor,vaa1VILIIVA'nei5fi'llinat,oiiio11110-114 
bn fl-i7Off-rigrtmlfiivrwinalnlIFifil!J•16M11:1fliinb-i(fl% 

tiatimt-m5vraiilwAsn-lulu7v.R.ina-wri2ivil4nTmfisivruot@lhitlill 

mi@n181.1.1 
%-.TEL'IniV1111M46'f1VIT1VIWILWiA'@11111,i11.1 t iIrri5gfmrruNtimirowaainilgatnetioli:iniinwfit,i 

ilu,OtAr/iugii1191f115k1.11Talf1111 

11,(HilrailTal419,1111Ell 'ALLVie)117E.11711htfr&TIYIE11171111i6 

	

cn flu 	 @ 	uatvrinilam-n7E1 
fillAillJ151/E11111M6iull‘TilinniTirrubitliu i MU Vii@LLal@l@l5Fliiliimen-nA'1.1M-51‘6'052i5 

	

G) F111)/1ilq 	lcueonTh' uav,walltivrielerinlwra41,nwianmyrivt4ntivi7e,o% 
qi244-iwurti-rvolmwilticii'vF,ITavviA'ntim5WizOmarugfit-ualt-aiouvana 

lilmfrCinfirreliffuoet4,5ivTrii&m1P5lnillvisiilvo.thvii@rmkufil km', ILA% 

V 



62 	 Nfia. 2 

CriEnfTuI971n171ms-rilinrui.vi,@ 
fri41,1fTigouitiAlu@tiaTki6-) fAllit*unlIdAstavJalemti9ft,T0erVIE11111/146VilefIlIA'W)511 

IIV:ifigfrtTli11.141i'M@OlpTkli&1141,6tiaiat7f1J4iMIVITIA'EJIME11,A11111.01,16591R1f1@'1116 

illiifit91511Ellfhiti61/6f11111@911'W.IIIIiifrein91A)upilgmr, 0.i616tLifY1ILIAMilltiM111:iglA11, 

/1@1'5VIElli1111161iii@f115;',14fli1007t 

litatriFintl-ii1144-aswiatTruifivImEnA'e IvIE1 i4olli151Jfi713.11.111,11101R111 

@1@11601.61fitOUVIAt0171/11@q171flalligfittlilltlaJOUVW18 

frI7a1Y12;611EIVIV1EllilnliVii@f115A'lelicl'6sne., 

1/ftralfftrAjlti(i11@tilTi1,116hLLar,IF154f1-1559/18TillIAVI'h 

11.nnli1,1/1 -17CiEJVAIENIVIEJTE1111.16VII01111K1,1fii'lg?1:,' 

11,i@-R1567111iflY111,1T1V14114614k1V1i@TIV-176471InflY1fMA11M5150,:;60141.172.51.111.W91111617141:1 

rmiTlyin-iihrAvilonngufriiib'or,tali7ngt-rtni,fiehinmnliinw-rtiray.innifin-11Firrd-n41w-rn 
1.7nFinwiliialnvAni)vm-tilviuivi@nllhfli-ii)mzu3IfltmEA-ruNavt.11,1AVrib-di IP Mi@ NP 

1,1,6%Lloif1161 

cQ~.cn friwuatatnim@tiailvimilrrutTviian14umilOot; 

ni5Loti@llity-rtmu6viloni,hai'igmt,41MErainA@ 

l'Iniin.d.-1.@1LiEll.nlEJI°61971.10-11.1i/ljei7141.10151141,16fivi ar,?fuud-ra 
fm-giouthtl3'Jaa-n4:11.1n5eilii1Jtimi111G1tiluretwe Ltuviluaur•i-run-mivulqaawNii 5I:J1171 

nlJesiltifY1W19i111i7rANIFi 

wuttiailvfivitnAtimAlgt 

ni7LMI@I3VitiiihnigmlanilKunici.6?i7zoi%glat,t14 

wir?1J5vmktljgn-ry-ioilltluww16'1.1 

.17fAceiviEnAll 

1,171KLIUgl.TaWIVIEYIAEltai•IglfinmnIalnl,,efoulvitrnlviu6 

1A@f117 TuRil'OMZ:VEL41111,12,1.116d@l@lV15.617itiin-i5rEncrilugviA`nvti@@`1@l5eAdir1111f117;";11flil 

‘6'enttlat@l@l56PurinouvAlvilvii@q:vifituuCificia-1/112,3@li1)1341EJA11i1 

ItAVAPOPIV1 f11.52,iniIa@UIVIEnthArtAillnla 
11.11,10Uri3i 611 KU 	 ViefilIPLIfil0M4lInti cn fild 

(6)) o-NiIEIthr.4-rviNvi5 

(lv) aw15eii*trif1y1-lyiEn134vm6 



63 	 IJR0. 2 

(en) 4.11).4itiviin-IEru@nal 	nA's viilvit  

olT17617`illinvilviErrilyrugmionikiFrYib`mr,ve,rrtu 
tht5-run7umwoulvitrillyru6viloni,54-Leiii`6mtillA 

f15Lf1-15?i@IYIYILI i1d1N1l6411.17L,1 

(G) e,,,7115qt-qii.fnEnlonliwilviEriA'F.J 

(D) 9-N176fiiiinwrivtalcsarui 

(en) @iv17(iii5r,fiviAln?,1,597 

yin! Imk„m5Fift4SillEfidef1111,11"4VIEJ1A'EAUtht5114111513f191 

a@VIVIE11{IY4146 

ltai-roiNficur,n1,mtmmulliEnilynAvtiar-miwi-C6mtvt:iialEi 

,Inq911 qtaliTtvi Loz-,NalTuvrill.rill59111.11,f1CLITII.IWWItiVIA'flViMthli7n.AVIA'-101SIW171X11@fi ji 
111701.1651,1811.1111,1614Fif11744fli-C6VILNMV,VilintilALNU 

uottmfianiEruoneriamnvliii-gAmmfmalinwou'imulchilufill@fmActofiH6m1A'AILLviiifIT124 

htLAlilyTniimda?huviill-aub1151,flignivhi 

a s uilvisthzu- umunimgu'ilns-rirmiliA@m7A`umicielt L1Ne11411,fitmEh5 uli 

WIFIFICLItill1I111117MAVIErli11411Avil@f11741,1Flilbx?flaA'917 

fiT17t11-11,1ata@LJ511811:11"11461,1ifl 15 iflilb'MtU,"AldfM11XLAROJitrillIAM°1@EI 

usivnrIvEniivn,t6viionlPumi-16aw`luriiiatinviiN 

514.(luitoiTua@vIvitnfivrt46vt5oni7F11 ni-l&iu 

vii@graniaillfma,muninullisiilvitt6coloinwiuWi-C6mtvatinwrn 

ImEriAEmiu 

f1-175faa'uSculialFituamI5mn9lo@u5mEr1dam6vii@ 

vrinn751in-17@u5viEr-rilmu6vilvn-17fiwiiib'vf5:-.; 

fifIT1111,1711.121,aimwiu Iifitur,n17Lnl51i5ti111wfql1iankLtta1:3`NyVIIt1ri411-10 

car .sn. 	fl 151 	Iiltif4a111S1i1111161/1@nlIA1,01516a1VIILIEJULIEJ4 

tl. tltrui'ant6'allrtLfitAlivriark 

Pffl` 1 G1a5 52v1 	 F11.1F12i a~{5vv1G1  

ni5 .152-,lislueiii@nnAnitnlunlap‘ulyitniimu6vIlon15kmici'6'efuli,f1.7twirivrIviEnAmiai4Tuit4 

LA@IiRt-uu5h1.4ivrivitnAb@IP 

VAiltnndaa&TifrilluniTiAlwminqvinal 

‘IfLy.,41-iTfolPrlintriA'wiTotim 	 csv, 



64 	 MO. 2 

lumitifil:Inifinwlbje:nuni5thr,Lfilmalvif_yrthruettmkniigalt,@n 

a 
i;En6Li 

)11EY1111411.1611i@f117il'UFIT-Igalt:411ZUV14311,66%11,1:1`UL`fil,d 

?iTUVI.1111@lni,Firrt_411,40Tutripm-ntPutip,14igny) 

Cs C .cr).co6-) 'AllaY14611N114810111.16VII0firiOhlftilb‘a5z,'actiltie,111141114ErAi 

mItorrIvEnilmivileall.A'149 

lAiii1A14,1Tklnqiig-ro@woolei-ivnAlT1141t6i1EParlEnfTlifIMNEJILIAIiLLatai71,iicti7r,ltrinl -in 

.cri.6)to 	Ao@altvrin Iltratiunli,NuLogiu.azn-171.71 

41@ 

Ii1.19/1-15'11EFIA'841vilunil• 

n72I-17-marilVin-i4a@nvii@fln-174-141,161.1111.rtl@l01.11,Titytlia.nfu 

Ul.nriiviEnAfITI5flnil;OFAIM,111(lEr111911A141,051ENTLIfMACUfiiigM68111711.1 

finillabAnvowla.ulvitnilv4u6vii@7181-rufmkfliib'm:-3ranIwvifil 

Ifid V11.1146116f1C149itLatTinlv74 

LmilviEn6"trihr,nwiti-rwum 

`6'g 2•,' *114.1 virrlyitri6lriliaLiaa,frarvnIvIEnAeolaciTmoLfinnvith'n-anA-111181A'Effithl.pnff:Ii 

ejfk3m,iinn@un151i-triqi,q,nvray37mvti.'o @malta.d@VillYiEriChlugyfiz 

V1-111VIA6fItl.A6M"2gn15ItI9R15111E11AthVfrififT1V1101 Liletk11 
17tif1.6'116411.01f1WIR11.1418 19G) W7R?iNI,1,6%1 

vano 

n974-ivtivallnlatInRntrit-nr,thelfiwAleruni7gotroio@3.8577artioliinAnvi 

left ci'b liFIgIllgil)%1AMIYIElliE16111i1.10TttilEilrili1WM171INFIV11111,1f111401J60@1 
17f11 111415VItItTagirill 

66@ 011;1egfrITEJ'AUEIMTILIL01..MatillalgifFrillif1171T-1141A1111,iltrui-iJu'llltrt7fignb;) 

6E1' 	1112nIaill'iriFint.41primmtvheimr,viluu-%EinwqtrAvruluniwoly}d@l 
17nOin1115t 	 ovilouvrinrilkaulcilEn:ingtrt!re,i85511.ruNI7nifinwm,4u 

vil@vialunuti A'4 

vrimalunimmqInniiit4 



65 	 3.1AD. 2 

€1'151Xf) fMgfrt11621 F3ZflflfreficliflTeltili1M71.11itill,Wrifffillflif11.411iflAti91@lfl 

graufmntroolfiniinvi 
vtiouLfiErtyHiTall7enlniinviLor,@iu5=rnliTniintri7tkuliaviiinren 

fMlifMfiltifp1frIIMUULLaLT1=11=Iflinilt4111AliVIEJ'atii)32111J17MIE111fMflItI/HOMIT9ltSU 

11110?i@M1111Y,I@IVI `1,1111f176A1,1IVIEliiV11,1,1 

LotitIonialATA'ulisluariooTenrtruawukn 

Lt.-0 .1111111WilalfiblillilltilF4MttilEflif117nliliii@ViE155nit@ITilirifill'i 1,1,1 

Vei@-il9,laitTI.47711.11.1g0W1f11/1:0111nItliti 

'tklYlt6i3E11-1flifltrnwrifin-t7gnb-ril 

&o.tv 6'91,q1.1flT11.1Uli521L111/1daM111-111:6"(AllianIt17)!1,11,1@fli.1,141@V-ItTsh 

liflaiVnnif117th4.-ATLYCLI47101YIEYIA'Elft@l5firlfrffallYr&WILMILififlYiliiVi 

&o.cn 611.f.11.111151.htiNflilf1914i€15571.16n117fIgf111111%16§1111.10113-11MilEJIA1*Th 

11:1E114.141fTwitlal,''qiEJ5711.111@s11711FIM9-17:4111_TalikiirlY1976-11111111E11A£16114101 

V13-11R 

nlle•ni@niAntnuaamotiaditip2,9 

&0) 

&0).0) Pirr&-rnEilt-imuci-rimaAviA'nelfhwuonLatil5tutnaln-15,gn'brl 

G)tv 

&G).1e) 	 Gn.00 Sf16`71J1:111f1flttlIZPU 

IfigljarlY1 LIMIJ n uuu n anInfinwinkutfinAlmn wiru 

&0).01 	 B11.47101tM.7,1KVAMT1KULSOMIn 

Eltil,i1,11,Tflrlf1W1Uktrintl),4111,@fl LLIJU 	A'asil&ii 

B I11VinTltAti911n1150NNtil71f1q5'k 

1,iiA"fugnI_Q1 	 S 	U 

&6-).& 1,g41,A'f1142.1 S11.1111WatiflitilOillthtLYWIViigaffrI7ElfilitinlIM 

6).b 

&o-).b lkiVf11.401 S11111-1I?1@tithanafl71241111/161110n911nri-121115-01.1 
thtmam-ral L=A-wiutInfintim4trtfitggiwnwalagirmil lurma@ulmqt-unrIN'm 



66 	 MO. 2 

&G).0 1,k00@trIllf_1111111116Vfl@f11541,Milalt11,241611.141Jejlti 

&6).d lkielltlErlihnifili@f117Aftw7igOltQl.79JallpiliviatTiA01511E116EJ 
LiArdit-Err,LwinlOiniliiiri'-rwalillii@ G90 

&G).d fl-aifil.114141@LNElbilliNalltrIVIEJ111111J6Vii@f11741.1fliclgM°4 11;16thilli 
P111.114fiLflailifflOarriltflillifiLWIN,1111/1A'fl?,1,V117:ItYLTfiAlfiftW1OTUitEVI'Ll@ki 

111M61171116nMUf7114WILfladif1Miiii2AVii@LNERVIAlifla,111.411/EllilVillivil@ 

Whialf1011YISIEJITUTIWIAA'ilq.M117161141,011,flaPhill,gfill141410LNEntmiwayru 

vra.rmmaNtoniunifilim-tiviwiu 

(min.) @1.1il'slilwalitSittlai-n.ivrfiltolviErrrartAilizariiviiol,Altin17882.Jiulifirliarriltt 

Ymin55.6-ini7uKuti-rtnInglveg-AvititimanlvY 
2nnlfpunliognfiti-mumii 

&6).5)6-) 2711fidnITFIATUe61,0111ilflaliif117g1&M17FirlY101 

fG).GwaVR1'112.1thnigqiignici"n4iiiwisrtfit-liAl otiliLmtii,ffulvrtonlaion 

&G).G) 

liEla-MuillYv.SIFIlovitnA'EMulvitailynAvrioIlEm-run-15PuRii6.mr,Q1.71.1 

1J 1f9,  

f51111M951.16'11.16.4'11.tg9lAW195F111191 

CD qgibin-mInb-illt,'Xisdurnmilotim-fictieim at1.17tnnsifityt7m5ITEuilornv 

&19.6) iiffignie5.6-wiTuehwria.Sivi6ntiviviTmALLatillrmawaalniIgnill 

&lab 	 cn.00 

&b.en 	 B ItmEilt- tWtivii@inPuLS@n 

iatiAntini S lontr),/-iimA'np5rTiwuoli5niaLf.h..1 s 	u 
&19. ilqngmitiFwilu6'-ruvrannnnini5ihtIvillAn14-wrarilivrXnttowTivrtm 

tlo.b 1,1511117,1SLifivvIATITIE.11k 

lifia-Mtiqrilltit@UllFlfing111141V111.114311,1fMfifitY141@ltinAlIVIEJ1AEnt14 
51.1g16i@frairlITI5tPUTifIlisifiErLYVIltiflik61,anhaM1FICIEJIMTLitldiiVrthql 

7.\-f-vL s-t-S7 



67 
	

IMO. 2 

&6-) mi@ia &tv 	1 
/i@g-jni7,01n14-wiutTEAvl'imEnAii LA@VIII@Madr,M13111111hZ141t7t1,1+1AVIEllA'ElliV1M1 

Lilgb7-1601.1f11771UMM/IiIILLAc .tilifIS1411Y1816E11.1MaarrYITIlf11% UkThin 

IgN@F1951`hriql,f141 L6MiltifY1F1110q9141.114i1141,1U k?1/111.11/1111(1EYA 

ar.thtt-rmilutTm54trwrilkimusiiinOinNi 

Sl 

 &e. Iii.InFinlq?1-11;19ni7irinwiciFiviglATuvriha@Tu7@a17,g-it,TRai7Fin.tri 
11.111MISN'afr101f1111 (Transcript) tOrAlltritli,CuTtYm 

K11-1111/115VITAM@LIJAIMALIIN913.01,finflOtafMt`hi3qtarlAielJ5Iffilficititiq 

vanIA'ni,nneritwejtin7ififilvn.mliftint LilEtit@Z,11C111£11AIJ 

1.19111Viltfila 

A-116'1.111n Fwd.-Si vim n1.411tro 
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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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 


	ขัอบังคับบัณฑิต
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24


