
รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอดุมศึกษา  

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  

        สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

          533221 Engineering Economy 

๒. จํานวนหนวยกิต 

       บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง  

          4-0-8 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

 ผศ.ดร.พงษชัย จิตตะมัย  รศ.ดร.พรศริ ิจงกล 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 

1 / 2560   ช้ันปที่ 2 

๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 

    -  

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 

     - 

๘. สถานที่เรียน   

อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

      กรกฎาคม 2557 

 

แบบ มคอ. ๓ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

      1.  เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจเก่ียวกับคาของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา 

      2.  เพ่ือใหนักศึกษาคํานวณจุดคุมทุนและวิเคราะหความไวไดอยางถูกตอง       

      3.  เพ่ือใหนักศึกษาคํานวณคาเสื่อมราคาและรายไดหลังหักภาษีไดถูกตอง 

      4.  เพ่ือใหนักศึกษาวิเคราะหการทดแทนทรัพยสินไดอยางถูกตอง 

      5.  เพ่ือใหนักศึกษาตัดสินใจเลือกทางเลือกดวยหลักเศรษฐศาสตรไดอยางถูกตอง 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของสภาวิศวกร 

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูจากรายวิชานี้ไปใชในการทํางานจริงได   

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑. คําอธิบายรายวิชา  

สรุปหลักการโดยยอทางเศรษฐศาสตรโดยเนนเรื่องดอกเบี้ยและคาของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา การวิเคราะห

และเปรียบเทียบการลงทุนแบบตางๆ  สําหรับโครงการทางวิศวกรรม เชน การวิเคราะหจุดคุมทุน การคิดคาเสื่อมราคา 

การประเมินการทดแทน  ความเสี่ยงและความไมแนนอน การวิเคราะหผลที่เกิดข้ึนภายหลังจากหักภาษีเงนิได 

๒. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

           48                   0                  0                 96 

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

 3 ชั่วโมงตอสัปดาหที่ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน และแจงoffice hours ใน 

course outline ที่แจกใหนักศึกษาในวันแรกเพ่ือใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้ 

 ๑   สรุปสั้นๆ เก่ียวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        

 ๒   คาํอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนที่จะใชในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ  ๑  

 ๓   วธิีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศกึษาในรายวิชานี้เพ่ือประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐาน

การเรียนรูแตละดานที่เก่ียวของ 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

              ขอ 4 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

              ขอ 5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง

เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

      ๑.๒   วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู 

             สอนในหัวขอการเปรียบเทียบทางเลือก คาเสื่อมราคา การทดแทนสินทรัพย การวิเคราะหผลประโยชนตอ

เงินลงทุนและการประเมินผลกระทบตอบุคคล องคกร และสังคม  

             สอนเรื่องจรรยาบรรณวิศวกรและความสําคัญของการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ พรอมยกตัวอยาง 

       ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

            ประเมินจากการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในหองเรียน  การบาน และการสอบกลางภาคและปลาย

ภาค  

๒.  ความรู 

       ๒.๑   ความรูท่ีจะไดรับ  

             ขอ 1 มีความรูและความเขาใจทางคณติศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ

เศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

             ขอ 3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ   

             ขอ 5 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได       

       ๒.๒   วิธีการสอน 

               บรรยาย ตั้งคาํถาม ใหโจทยแบบฝกหัด โครงงาน 

          ๒.๓   วิธีการประเมินผล 

                 ประเมินจากการตอบคําถามและแสดงความเห็น  การทําแบบฝกหัด ขอสอบกลางภาคและปลายภาค  
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๓.  ทักษะทางปญญา 

       ๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

             ขอ 3 สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       ๓.๒   วิธีการสอน 

             การทําแบบฝกหัดที่โจทยซับซอน  การทําโครงงาน 

       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

               ประเมินจากการทําแบบฝกหัดที่โจทยซับซอน   การทําโครงงาน 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา  

                 ขอ 3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

       ๔.๒   วิธีการสอน 

                  มอบหมายงานใหทําโครงงานเก่ียวกับการลงทุนทางวิศวกรรม 

       ๔.๓   วิธีการประเมิน 

                ประเมนิจากโครงงานท่ีไดรับมอบหมายและการนําเสนอ  

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

            ขอ 2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณติศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการแกปญหา

ที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

       ๕.๒   วิธีการสอน 

             การบรรยายและยกตัวอยาง การใหโจทยแบบฝกหัด 

       ๕.๓   วิธีการประเมิน  

             ตรวจแบบฝกหัด  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

             ดอกเบี้ยและคาของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา การวิเคราะหและเปรียบเทียบการลงทุนแบบตางๆ  สําหรับ

โครงการทางวิศวกรรม เชน การวิเคราะหจุดคุมทุน การคดิคาเสื่อมราคา การประเมนิการทดแทน  ความเสี่ยงและ

ความไมแนนอน การวิเคราะหผลที่เกิดข้ึนภายหลังจากหักภาษีเงินได 
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๑.  แผนการสอน 

 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอยีด จํานวน*  

(ช่ัวโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ

ที่ใช  

ผูสอน 

1 บทนํา 4 บรรยายนําและยกตัวอยาง โดยใช

สื่อการสอนแบบ power point  

ตอบขอซักถาม 

 

ผศ.ดร.พงษชัย จิตตะมัย   

รศ.ดร.พรศิริ จงกล 

2 แนวคิดเก่ียวกับตนทุน 4 บรรยายนําและยกตัวอยาง โดยใช

สื่อการสอนแบบ power point  

ตอบขอซักถาม 

การทําโจทยแบบฝกหัด 

ผศ.ดร.พงษชัย จิตตะมัย   

รศ.ดร.พรศิริ จงกล 

3 การประมาณตนทุน 4 บรรยายนําและยกตัวอยาง โดยใช

สื่อการสอนแบบ power point  

ตอบขอซักถาม 

การทําโจทยแบบฝกหัด 

ผศ.ดร.พงษชัย จิตตะมัย   

รศ.ดร.พรศิริ จงกล 

4 ความสัมพันธระหวาง

เงิน-เวลา และคา

เทียบเทา 

4 บรรยายนําและยกตัวอยาง โดยใช

สื่อการสอนแบบ power point  

ตอบขอซักถาม 

การทําโจทยแบบฝกหัด 

ผศ.ดร.พงษชัย จิตตะมัย   

รศ.ดร.พรศิริ จงกล 

5 การประยุกตใช

ความสัมพันธระหวาง

เงิน-เวลา 

4 บรรยายนําและยกตัวอยาง โดยใช

สื่อการสอนแบบ power point  

ตอบขอซักถาม 

การทําโจทยแบบฝกหัด 

ผศ.ดร.พงษชัย จิตตะมัย   

รศ.ดร.พรศิริ จงกล 

6 การเปรียบเทียบ

ทางเลือก 

4 บรรยายนําและยกตัวอยาง โดยใช

สื่อการสอนแบบ power point  

ตอบขอซักถาม 

การทําโจทยแบบฝกหัด 

ผศ.ดร.พงษชัย จิตตะมัย   

รศ.ดร.พรศิริ จงกล 

7 สอบกลางภาค    
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8 คาเสื่อมราคา 4 บรรยายนําและยกตัวอยาง โดยใช

สื่อการสอนแบบ power point  

ตอบขอซักถาม 

การทําโจทยแบบฝกหัด 

ผศ.ดร.พงษชัย จิตตะมัย   

รศ.ดร.พรศิริ จงกล 

9 การทดแทนสินทรัพย           4 บรรยายนํา และยกตัวอยาง โดยใช

สื่อการสอนแบบ power point  

ตอบขอซักถาม 

การทําโจทยแบบฝกหัด 

ผศ.ดร.พงษชัย จิตตะมัย   

รศ.ดร.พรศิริ จงกล 

10 การวิเคราะห

ผลประโยชนตอเงินลงทุน  

4 บรรยายนําและยกตัวอยาง โดยใช

สื่อการสอนแบบ power point  

ตอบขอซักถาม 

การทําโจทยแบบฝกหัด 

ผศ.ดร.พงษชัย จิตตะมัย   

รศ.ดร.พรศิริ จงกล 

11 ความเสี่ยงและความไม

แนนอน 

4 บรรยายนําและยกตัวอยาง โดยใช

สื่อการสอนแบบ power point  

ตอบขอซักถาม 

การทําโจทยแบบฝกหัด 

ผศ.ดร.พงษชัย จิตตะมัย   

รศ.ดร.พรศิริ จงกล 

12 ทบทวน 

การนําเสนอโครงงานของ

นักศึกษา 

4 การบรรยายทบทวน 

การนําเสนอโครงงานของนักศึกษา 

ผศ.ดร.พงษชัย จิตตะมัย   

รศ.ดร.พรศิริ จงกล 

13 สอบปลายภาค 2 สอบ ผศ.ดร.พงษชัย จิตตะมัย   

รศ.ดร.พรศิริ จงกล 

 

 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน**  สัปดาหที่ประเมิน   
สัดสวนของการ

ประเมิน 

ขอ 1, 2 และ 5 

การทําแบบฝกหัดและการบาน  
ขอสอบกลางภาค 
ขอสอบปลายภาค  

การตอบคําถามและแสดงความเห็น 

สัปดาหที่ 3 5 9 11  
สัปดาหที่ 7 
สัปดาหที่ 13 

ทุกสัปดาห 

          20% 
25% 
25% 

          10% 

ขอ 3 และ 4 โครงงาน สัปดาหที่ 12   20%  



๖                                                                      มคอ. ๓     

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

1. พงษชัย จิตตะมัย, เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 2560 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

1.  Engineering Economy, 12th edition by Sullivan, Wicks, and Luxhoj, Prentice Hall. 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

1. เอกสารประกอบการสอนและแบบฝกหัดที่ใหทําในหองเรียน   

 

  

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

        การประเมินเนื้อหารายวิชาและผูสอนของนักศึกษาผานระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 

        การสอบถามความเห็นของนักศึกษา 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินผลจากผลการสอบและโครงงานของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

การทํามคอ. 5 และการนําผลจากการประเมินจากแบบฝกหัด ขอสอบ และการทําโครงงานมาพิจารณา แลว

ปรับปรุงในประเด็นที่นักศึกษายังขาดความเขาใจ 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

การทวนสอบโดยการประเมินการนําเสนอโครงงานและการสอบถามนักศึกษา 

การทวนสอบโดยการประเมินโครงงานที่นักศึกษาทํา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพิจารณาจากการประเมินการสอนของนักศึกษา  มีการทบทวน

เนื้อหา และวิธีการสอน เพ่ือปรับปรุง และเปนแนวทางในการพัฒนารายวิชา 

 


