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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  พระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  1.1 รหัสหลักสูตร 25510081100466 
  1.2 ชื่อหลักสูตร   
   ภาษาไทย  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
   ภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology Program in Engineering Business 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย  เทคโนโลยีบัณฑิต (ธุรกิจวิศวกรรม) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology (Engineering Business) 
  ชื่อย่อภาษาไทย  ทล.บ. (ธุรกิจวิศวกรรม) 
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Tech. (Engineering Business) 
 
3. วิชาเอก 
  ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
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  5.2 ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 

    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
  5.3 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
  5.4 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็น

    อย่างดี 
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที ่4/2565. วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
  สภาวิชาชีพ.......เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ .… เดือน …………... พ.ศ. ........... 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 เจ้าหน้าที่ดูแลงานบัญชี  งานธุรการ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานขาย งานจัดการสินค้าคงคลัง        

  งานการเงิน งานทรัพยากรมนุษย์ และงานพัฒนาตลาด ส าหรับงานธุรกิจวิศวกรรม 
 8.2 นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรึกษา และผู้สอนทางธุรกิจวิศวกรรม 
  8.3 ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 
10. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
  10.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน ดังนี้ 

10.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
10.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จ านวน 2 รายวิชา 

 
 10.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น 

ไม่มี 
 

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I) 

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II) 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา 
 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านธุรกิจวิศวกรรมและสามารถน าความรู้
ความสามารถไปใช้แก้ปัญหาทางด้านธุรกิจวิศวกรรมได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางด้านธุรกิจวิศวกรรมโดยใช้การศึกษาที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้น า ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม 
 1.2 ความส าคัญ 
 การปรับตัวในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน ในรูปแบบ New Normal 
การลดขนาดขององค์กรให้มีความกระชับคล่องตัวโดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคเอกชน บุคลากรในองค์กรต้อง
สามารถท างานได้หลายหลายเพ่ิมขึ้น และต้องปรับตัวเข้ากับทักษะใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงานในยุคปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งภารกิจดังกล่าวต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและมี
ความรู้ความสามารถเพียงพอทางด้านพณิชยศาสตร์และวิศวกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องผลิตบัณฑิตที่จะไปเป็นบุคลากรทางด้านธุรกิจ
วิศวกรรมผู้ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินการในด้านดังกล่าว จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเฉพาะสหกิจศึกษาเพ่ือให้
บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการด้านธุรกิจวิศวกรรม เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการดังกล่าว นอกจากนี้ การที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม จึงเป็นโอกาสอันดีในการขยายการศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจ
วิศวกรรมออกไปสู่ภูมิภาคตะวันตก เพ่ือตอบรับกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ได้
อีกทางหนึ่งด้วย 
 1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในด้านธุรกิจ 
พาณิชยการ การบัญชี และวิศวกรรม 
  2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบธุรกิจอย่างเข้าใจในงานวิศวกรรม 
  3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
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 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 
Cognitive Domain 

(Knowledge) 
(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่า

ของศิลปะและการสร้างสรรค์
ได้ 

        

PLO2 อภิปรายความหมายของ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้  

        

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจและทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได้ 

        

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และ
สื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในบริบทการ
สื่อสารที่หลากหลาย 

        

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ 

        

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และน าความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองและการด าเนิน
ชีวิต 
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ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

        

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างผลงานหรือด าเนิน
โครงการได้ 

        

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่าง
เป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรม
ได้ 

        

หมวดวิชาเฉพาะ 
PLO10 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ

ที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรมจาก
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินการทางธุรกิจ
วิศวกรรมได้ 

        

PLO11 อธิบายหลักการพ้ืนฐาน
ทางด้านวิศวกรรมได้ 

        

PLO12 อธิบายคุณลักษณะทาง
เทคนิคและหลักการท างาน
ของอุปกรณ์ทางวิศวกรรมที่
ใช้ในกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมได้ 
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ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO13 อ่านแบบและเขียนแบบทาง
วิศวกรรมได้ 

        

PLO14 ใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือ
วัดทางวิศวกรรมได้ 

        

PLO15 ออกงบการเงินส าหรับธุรกิจ
ขนาดเล็ก (microSMEs) ได้ 

        

PLO16 ออกงบการเงินของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตได้ 

        

PLO17 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีเพ่ือออกงบการเงิน ของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต 
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และธุรกิจ
บริการได้ 

        

PLO18 ก าหนดโครงสร้างองค์กร 
แนวทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์
การตลาดตามลักษณะของ
ประเภทธุรกิจได้ 

        

PLO19 ด าเนินงานโครงงานโดย
บูรณาการความรู้ทางธุรกิจ
และวิศวกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
ด้านธุรกิจวิศวกรรมได้ 

        

PLO20 วิเคราะห์แผนธุรกิจ 
ในลักษณะความเป็น 
ผูประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ 
รักษาสิ่งแวดล้อมได้ 
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หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่อง“Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ 
 หรือช่อง “Psychomotor Domain”และ “Affective Domain”ตามความเหมาะสม 
 
 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถบูรณา
การองค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติในด้านธุรกิจ พาณิชยการ การ
บัญชี และวิศวกรรม 

           

2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถประกอบ
ธุรกิจอย่างเข้าใจในงานวิศวกรรม 

           

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีประกอบธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม            

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบ 
   จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มี การ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน จ านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 

8 สัปดาห์ 
  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาต้น    เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
   ภาคการศึกษาปลาย   เดือนพฤศจิกายน – เมษายน 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน   เดือนเมษายน – มิถุนายน 
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   2.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และ/หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี 
   2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
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  2.3 ระบบการศึกษา 
   [✓]  แบบชั้นเรียน 
   [    ]  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   [    ]  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   [    ]  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-learning) 
   [    ]  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
   [    ]  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
   หมายเหตุ : อาจมีการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลอินเทอร์เน็ตในบางรายวิชา 
 
  2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
   3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  140  หน่วยกิต 
   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  โครงสร้างหลักสูตร (ปกติ) 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต 
   วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
   วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 30 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ จ านวน 53 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับเลือก จ านวน 12 หน่วยกิต 
   วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  หมวดวชิาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 



มคอ. 2 11 

  โครงสร้างหลักสูตร (สหกิจศึกษา) 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต 
   วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
   วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 30 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ จ านวน 59 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับเลือก จ านวน 12 หน่วยกิต 
   วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
   3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 รหัสวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
 SU101 – SU109 วิชาบังคับ 
 SU110 – SU199 วิชาเลือก 
 กลุ่มวิชาภาษา 
 SU201 – SU209 วิชาบังคับ 
 SU210 – SU299 วิชาเลือก 
 กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม 
 SU301 – SU309 วิชาบังคับ 
 SU310 – SU399 วิชาเลือก 
 กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ 
 SU401 – SU409 วิชาบังคับ 
 SU410 – SU499 วิชาเลือก 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
 เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานหรือกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบวิชานั้น ๆ ดังนี้ 
 600 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 623 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชาดังนี้ 
 เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 

1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  1 
2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  2 
3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  3 
4, 5 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  4 

 เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา คือ 
0 = กลุ่มวิชาพ้ืนฐานธุรกิจวิศวกรรม 
1 = กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม 
2 = กลุ่มวิชาชีพการบัญชี 
3 = กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 
4 = กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
5 = วิชาสัมมนาและงานโครงงานธุรกิจวิศวกรรม 

 เลขตัวที่สาม หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
    
   3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
     รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
     รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
     การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
     การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า

โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 
1 หน่วยกิต 

     ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
(บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 
สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้ 

     จ านวนหน่วยกิต = บ + ป + น 
               3 
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   การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
เลขตัวทีส่อง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

      เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
   3.1.3.3 รายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปกติและสหกิจ) จ านวนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
     (1)  วิชาบังคับ จ านวน  24  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
   กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
SU101  ศิลปะศิลปากร        3(3-0-6) 

  (Silpakorn Arts) 
SU102  ศิลปากรสร้างสรรค์       3(3-0-6) 
  (Creative Silpakorn) 
 
   กลุ่มวิชาภาษา 
SU201*  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 
  (English in the Digital Era) 
SU202*  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ     3(2-2-5) 
  (English for International Communication) 
SU203  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
  (Creative Communication Skills) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป และรายวิชา 
 SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B2 ขึ้นไป หรือมีผลการทดสอบ
 ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเท่าตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
 ดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับผลการศึกษาเป็น S (Satisfactory) และได้รับหน่วยกิตสะสมโดยไม่น ามาค านวณค่าผลการเรียนเฉลี่ย 
 

   กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม 
SU301  พลเมืองตื่นรู้        3(3-0-6) 
  (Active Citizen) 
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   กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ 
SU401  ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม    3(3-0-6) 

  (Innovation-Driven Entrepreneurship) 
SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ      3(3-0-6) 
  (Innovation and Design) 
 

    (2)  วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
   กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
SU110  มนุษย์กับการสร้างสรรค์       3(3-0-6) 
  (Man and Creativity) 
SU111  บ้าน         3(3-0-6) 
  (Home) 
SU112  ความสุข         3(3-0-6) 
  (Happiness) 
SU113  การตั้งค าถามและวิธีการ       3(3-0-6) 
  (Asking Questions and Methods) 
SU114  เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก       3(3-0-6) 
  (Disruptive Technology) 
SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ       3(3-0-6) 
  (Food for Health) 
SU116  ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย     3(3-0-6) 
  (Modern and Contemporary Art in Thailand) 
SU117  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น      3(3-0-6) 
  (Art and Visual Culture) 
SU118  สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6) 
  (Architecture and Art in South East Asia) 
SU119  การอ่านวรรณกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 
  (Literary Reading for Life Quality Improvement) 
SU120  ไทยศึกษา        3(3-0-6) 
  (Thai Studies) 
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SU121  วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน      3(3-0-6) 
  (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 
SU122  สมาธิเชิงประยุกต์       3(3-0-6) 
  (Applied Meditation) 
SU123  วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
  (Ways of Life in Multicultural Society) 
SU124  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน       3(3-0-6) 
  (Contemporary World Affairs) 
SU125  มนุษย์กับการคิด        3(3-0-6) 
  (Man and Thinking) 
SU126  ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพ่ือชุมชน     3(3-0-6) 
  (Contemporary Applied Arts and Mediafor Community) 
SU127  กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21    3(3-0-6) 
  (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 
SU128  การตีความศิลปะ        3(3-0-6) 
  (Interpretation of Arts) 
SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ     3(3-0-6) 
  (Information and Media Literacy Skills) 
SU130  การพัฒนาการคิด       3(3-0-6) 
  (Thinking Development) 
SU131  การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  (Introduction to Information Management) 
SU132  โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3     3(3-0-6) 
  (Earth and Astronomy in the Third Millennium) 
SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน      3(3-0-6) 
  (Household Environmental Management) 
SU134  ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 
SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต       3(3-0-6) 
  (Art of Living) 
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SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
  (Technology of Appliances in Daily Life) 
SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์      3(3-0-6) 
  (Communication Technology and Human) 
SU138  ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  (Electricity and Everyday Life) 
SU139  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6) 
  (Leadership Development) 
SU140  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน      3(3-0-6) 
  (Renewable Energy Technology) 
SU141  การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
  (Creative Problem Solving) 
SU142  ดนตรีอาเซียน        3(3-0-6) 
  (ASEAN Music) 
SU143  สุนทรียภาพแห่งการฟัง       3(3-0-6) 
  (Aesthetics of Listening) 
SU144  สมาธิในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  (Meditation in Daily Life) 
SU145  สังคมและวัฒนธรรมไทย       3(3-0-6) 
  (Thai Society and Culture) 
SU146  โครงการพระราชด าริ       3(3-0-6) 
  (Royal Initiative Projects) 
SU147  ภาพและเสียงดิจิทัล       3(3-0-6) 
  (Digital Imaging and Sound) 
SU148  พลวัตสังคมไทย        3(3-0-6) 
  (Dynamics of Thai Society) 
SU149  การดูแลสุขภาพ        3(3-0-6) 
  (Health Care) 
SU150  ภาพยนตร์วิจักษ์        3(3-0-6) 
  (Film Appreciation) 
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SU151  ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ     3(3-0-6) 
  (Understanding Ancient World Civilization) 
SU152  ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
  (Thai Wisdom and Creativity) 
SU153  สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 
  (Basic Aesthetics) 
SU154  การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก    3(3-0-6) 
  (Design and Creation in Oriental Arts) 
SU155  มองกรุงเทพผ่านศิลปะ       3(3-0-6) 
  (Understanding Bangkok through Its Art) 
SU156  ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย      3(3-0-6) 
  (Art in Thai Society and Culture) 
SU157  วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
  (Culture in Everyday Life) 
SU158  การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต      3(3-0-6) 
  (Exercise for the Quality of Life) 
 
   กลุ่มวิชาภาษา 
SU210  การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น    3(3-0-6) 
  (Thai Usage for Communication and Retrieval) 
SU211  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาและภาษาในอาเซียน    3(3-0-6) 
  (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 
SU212  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
  (French for Cultural Communication)  
SU213  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต      3(3-0-6) 
  (Thai Language for Life Development) 
SU214  ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ       3(3-0-6) 
  (Chinese for Careers) 
SU215  นิทานและการละเล่นพ้ืนบ้าน      3(3-0-6) 
  (Folktales and Folk Plays) 
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SU216  การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์     3(3-0-6) 
  (EnglishReading for Criticism) 
SU217  การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
  (Creative Pitching and Presentation in English) 
SU218  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
  (English for Science and Technology) 
 
   กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม 
SU310  การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
  (Cultural Heritage Conservation and Management) 
SU311  งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21    3(3-0-6) 
  (Creation and Innovation in the 21st Century) 
SU312  เพศสภาพและเพศวิถี       3(3-0-6) 
  (Gender and Sexuality)  
SU313  ธรรมชาติวิจักษ์        3(3-0-6) 
  (Nature Appreciation) 
SU314  รักษ์นก         3(3-0-6) 
  (Bird Conservation) 
SU315  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม    3(3-0-6) 
  (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
SU316  โลกของจุลินทรีย์        3(3-0-6) 
  (Microbial World) 
SU317  อินเทอร์เน็ตสีขาว       3(3-0-6) 
  (White Internet) 
SU318  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน      3(3-0-6) 
  (Environment, Pollution and Energy) 
SU319  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   3(3-0-6) 
  (Science and Technology for Sustainable Development)  
SU320  โลกแห่งนวัตกรรม       3(3-0-6) 
  (World of Innovations)  
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SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  (Materials and Environmental Impacts)  
SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง       3(3-0-6) 
  (Pet Care) 
SU323  จิตสาธารณะ        3(3-0-6) 
  (Public Mind) 
SU324  เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  (Clean Technology in Industries) 
SU325  ภูมิภาคโลก        3(3-0-6) 
  (World Regions) 
 
   กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ 
SU410  การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ     3(3-0-6) 
  (Records and Archives Management) 
SU411  การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
  (Mushroom Farming and Business Extension) 
SU412  เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต    3(3-0-6) 
  (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 
SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ     3(3-0-6) 
  (Amazing Biotechnology Products) 
SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต     3(3-0-6) 
  (Indigenous Knowledge toward Production Process) 
SU415  การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
  (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
SU416  ธุรกิจดิจิทัล        3(3-0-6) 
  (Digital Business) 
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หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า  104  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
     (1)  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ปกติและสหกิจศึกษา) จ านวน  30  หน่วยกิต ประกอบด้วย 

623 101 พ้ืนฐานธุรกิจวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Business Fundamentals) 
623 111 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      3(2-3-4) 

(Electrical and Electronic Devices) 
623 112 เขียนแบบวิศวกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม     2(1-3-2) 
  (Engineering Drawing for Engineering Business) 
623 121 หลักการบัญชี 1        3(3-0-6) 
  (Principles of Accounting I) 
623 122 หลักการบัญชี 2        3(3-0-6) 
  (Principles of Accounting II) 
623 131 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  (Industrial Economics) 
623 132 การตลาดอุตสาหกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม    3(3-0-6) 
  (Industrial Marketing for Engineering Business) 
623 211 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับธุรกิจวิศวกรรม     3(3-0-6) 
  (Thermo – Fluids for Engineering Business) 
623 212 การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย      1(0-3-0) 
  (Computer Aided Design) 
623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต      3(2-3-4) 
  (Manufacturing Processes Technology) 
623 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6) 
  (Technical English for Applied Science) 
 
     (2)  วิชาบังคับ (ปกต)ิ จ านวน  53  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1   1(0-3-0) 
  (Creativity in World of Technology and Engineering I) 
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2   1(0-3-0) 
  (Creativity in World of Technology and Engineering II) 
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623 133 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
  (Organization and Human Resources Management) 
623 213 เครื่องมือวัดส าหรับธุรกิจวิศวกรรม      3(2-3-4) 
  (Measuring Instruments for Engineering Business) 
623 214 อุปกรณ์การท าความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล    3(3-0-6) 
  (Refrigeration Equipment and Fluid Machinery) 
623 216 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต      3(3-0-6) 
  (Computer Aided Manufacturing) 
623 221 การบัญชีต้นทุน        3(3-0-6) 
  (Cost Accounting) 
623 222 การบัญชีชั้นกลาง 1       3(3-0-6) 
  (Intermediate Accounting I) 
623 311 อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก      3(2-3-4) 
  (Hydraulic and Pneumatic Components) 
623 312 อุปกรณเ์ครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน     3(3-0-6) 
  (Heat Exchanger Equipment) 
623 321 การบัญชีชั้นกลาง 2       3(3-0-6) 
  (Intermediate Accounting II) 
623 322 การภาษีอากรธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Taxation) 
623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม       1(0-3-0) 
  (Operations in Engineering Business) 
623 324 การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Financial Analysis) 
623 325 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี      2(1-2-3) 
  (Accounting Software Package) 
623 331 การจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจวิศวกรรม    3(3-0-6) 
  (Supply Chain Management for Engineering Business) 
623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
  (Strategic Management) 
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623 351 เตรียมฝึกงาน        1*(0-3-0) 
  (Preparation for Practical Training) 
623 353 การฝึกงาน 1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
  (Practical Training) 
623 441 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6) 
  (Communicative English for Applied Science) 
623 452 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจวศิวกรรม     2(2-0-4) 
  (Research methodology for engineering business) 
623 453 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ      1(1-0-2) 
  (Career preparation) 
623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1      1(0-3-0) 
  (Engineering Business Project I) 
623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2      2(0-6-0) 
  (Engineering Business Project II) 
 
     (3)  วิชาบังคับ (สหกิจศึกษา) จ านวน  59  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1   1(0-3-0) 
  (Creativity in World of Technology and Engineering I) 
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2   1(0-3-0) 
  (Creativity in World of Technology and Engineering II) 
623 133 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
  (Organization and Human Resources Management) 
623 213 เครื่องมือวัดส าหรับธุรกิจวิศวกรรม      3(2-3-4) 
  (Measuring Instruments for Engineering Business) 
623 214 อุปกรณ์การท าความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล    3(3-0-6) 
  (Refrigeration Equipment and Fluid Machinery) 
623 216 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต      3(3-0-6) 
  (Computer Aided Manufacturing) 
623 221 การบัญชีต้นทุน        3(3-0-6) 
  (Cost Accounting) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวชิาที่เรียนโดยไมน่ับหนว่ยกิต 
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623 222 การบัญชีชั้นกลาง 1       3(3-0-6) 
  (Intermediate Accounting I) 
623 311 อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก      3(2-3-4) 
  (Hydraulic and Pneumatic Components) 
623 312 อุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน     3(3-0-6) 
  (Heat Exchanger Equipment) 
623 321 การบัญชีชั้นกลาง 2       3(3-0-6) 
  (Intermediate Accounting II) 
623 322 การภาษีอากรธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Taxation) 
623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม       1(0-3-0) 
  (Operations in Engineering Business) 
623 324 การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Financial Analysis) 
623 325 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี      2(1-2-3) 
  (Accounting Software Package) 
623 331 การจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจวิศวกรรม    3(3-0-6) 
  (Supply Chain Management for Engineering Business) 
623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
  (Strategic Management) 
623 352 เตรียมสหกิจศึกษา       1*(0-3-0) 
  (Preparation for Cooperative Education) 
623 353 การฝึกงาน 1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
  (Practical Training) 
623 441 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6) 
  (Communicative English for Applied Science) 
623 451 สหกิจศึกษา 12(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
  (Cooperative Education) 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวชิาที่เรียนโดยไมน่ับหนว่ยกิต 
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     (4)  วิชาบังคับเลือก (ปกติและสหกิจศึกษา) จ านวน  12  หน่วยกิต 
  โดยเลือกศึกษาจากแขนงใดแขนงหนึ่ง ต่อไปนี้ 
     แขนงวิชาการบัญชี 
623 521 การบัญชีชั้นสูง 1        3(3-0-6) 
  (Advanced Accounting I) 
623 522 การบัญชีชั้นสูง 2        3(3-0-6) 
  (Advanced Accounting II) 
623 523 การบัญชีเพื่อการจัดการ       3(3-0-6) 
  (Managerial Accounting) 
623 524 การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์     3(3-0-6) 
  (Investment Decision Making in the Stock Exchange) 
     แขนงวิชาการบริหารจัดการด้านวิศวกรรม 
623 511 แบบจ าลองต้นทุนงานวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Cost Modeling) 
623 531 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ     3(3-0-6) 
  (Project Feasibility Assessment) 
623 532 การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม     3(3-0-6) 
  (Engineering Business Project Management) 
623 533 การน าเสนองานขาย       3(3-0-6) 
  (Sales Representations) 
 
     (5)  วิชาเลือก (ปกติ) จ านวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
  วิชาเลือก (สหกิจศึกษา) จ านวนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
  โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่ซ้ ากับวิชาบังคับเลือก 
     กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
623 512 อุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง       3(3-0-6) 
  (Construction Materials) 
623 513 การประมาณราคางานวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Cost Estimation) 
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623 514 พลังงานทดแทน        3(3-0-6) 
  (Renewable Energy) 
623 515 ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ    3(3-0-6) 
  (Combustion System and Emission Control Devices) 
623 516 หม้อไอน้ าและอุปกรณ์       3(3-0-6) 
  (Boiler and Equipment) 
623 517 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ      3(3-0-6) 
  (Biomass Fuel and Its Conversion) 
623 518 การอนุรักษ์พลังงาน       3(3-0-6) 
  (Energy Conservation) 
623 541 คอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจวิศวกรรม     3(3-0-6) 
  (Computer for Engineering Business) 
623 542 สถิติธุรกิจวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Business Statistics) 
623 551 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Special Topic in Engineering) 
     กลุ่มวิชาธุรกิจ 
623 511 แบบจ าลองต้นทุนงานวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Cost Modeling) 
623 521 การบัญชีชั้นสูง 1        3(3-0-6) 
  (Advanced Accounting I) 
623 522 การบัญชีชั้นสูง 2        3(3-0-6) 
  (Advanced Accounting II) 
623 523 การบัญชีเพื่อการจัดการ       3(3-0-6) 
  (Managerial Accounting) 
623 524 การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์     3(3-0-6) 
  (Investment Decision Making in the Stock Exchange) 
623 525 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน    3(3-0-6) 
  (Internal Audit and Control) 
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623 526 การจัดการภาษีอากร       3(3-0-6) 
  (Tax Management) 
623 531 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ     3(3-0-6) 
  (Project Feasibility Assessment) 
623 532 การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม     3(3-0-6) 
  (Engineering Business Project Management) 
623 533 การน าเสนองานขาย       3(3-0-6) 
  (Sales Representations) 
623 534 การจัดท าแผนธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Plan) 
623 535 ระบบส านักงานอัตโนมัติ       3(3-0-6) 
  (Office Automation Systems) 
623 536 ธุรกิจโลจิสติกส์        3(3-0-6) 
  (Logistics Business) 
623 552 หัวข้อพิเศษทางการบัญชี       3(3-0-6) 

(Special Topic in Accounting) 
623 553 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Special Topic in Engineering Business) 
 
 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชา ในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
วิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ถ้านักศึกษาเลือก
ศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา  จะต้องน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มวิชา
บังคับและกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ   การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใด

รายวิชาหนึ่งไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้ 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 3.1.4.1 แผนการศึกษา (ปกติ) 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิตัล 3(2-2-5) 

623 101 พ้ืนฐานธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
623 121 หลักการบัญชี 1 3(3-0-6) 
623 131 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
……….….. วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจ านวน 18 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 

623 111 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-4) 
623 112 เขียนแบบวิศวกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 2(1-3-2) 
623 122 หลักการบัญชี 2 3(3-0-6) 
623 132 การตลาดอุตสาหกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
623 133 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 20 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
623 211 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
623 212 การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 1(0-3-0) 
623 221 การบัญชีต้นทุน 3(3-0-6) 
623 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 17 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
623 213 เครื่องมือวัดส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(2-3-4) 
623 214 อุปกรณ์การท าความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 3(2-3-4) 
623 216 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 3(3-0-6) 
623 222 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 19 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

623 311 อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก 3(2-3-4) 
623 321 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6) 
623 322 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม 1(0-3-0) 
623 331 การจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 19 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

623 312 อุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 3(3-0-6) 
623 324 การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
623 325 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2(1-2-3) 
623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
623 351 เตรียมฝึกงาน 1*(0-3-0) 
……….….. วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจ านวน 17 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
623 353 การฝึกงาน 1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 

รวมจ านวน - 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
623 452 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจวศิวกรรม 2(2-0-4) 
623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
……….….. วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 
……….….. วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 9 

รวมจ านวน 15 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
623 453 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 1(1-0-2) 
623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2 2(0-6-0) 
623 441 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
……….….. วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 9 

รวมจ านวน 15 
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 3.1.4.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา) 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิตัล 3(2-2-5) 

623 101 พ้ืนฐานธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
623 121 หลักการบัญชี 1 3(3-0-6) 
623 131 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
……….….. วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจ านวน 18 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 

623 111 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-4) 
623 112 เขียนแบบวิศวกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 2(1-3-2) 
623 122 หลักการบัญชี 2 3(3-0-6) 
623 132 การตลาดอุตสาหกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
623 133 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 20 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
623 211 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
623 212 การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 1(0-3-0) 
623 221 การบัญชีต้นทุน 3(3-0-6) 
623 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 17 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
623 213 เครื่องมือวัดส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(2-3-4) 
623 214 อุปกรณ์การท าความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 3(2-3-4) 
623 216 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 3(3-0-6) 
623 222 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 19 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

623 311 อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก 3(2-3-4) 
623 321 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6) 
623 322 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม 1(0-3-0) 
623 331 การจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 19 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

623 312 อุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 3(3-0-6) 
623 324 การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
623 325 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2(1-2-3) 
623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
623 352 เตรียมสหกิจศึกษา 1*(0-3-0) 
……….….. วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจ านวน 17 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
623 353 การฝึกงาน 1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 

รวมจ านวน - 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
623 451 สหกิจศึกษา 12(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป- น) 
623 441 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
……….….. วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 12 
……….….. วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

รวมจ านวน 18 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts) 
  ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ 

ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ และความเชื่อมโยงทางสุนทรียศาสตร์ 

  Appreciation of the value and beauty of nature, creative arts, visual arts, 
performing arts, handicraft arts, music, design and architecture of Thailand and 
foreign countries, and aesthetic connections. 

 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn) 
  การบูรณาการการเรียนรู้  ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรม

สร้างสรรค์  การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะ
การเรียนรู้และการท างานอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา การ
ปลูกฝังเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา โครงการสร้างสรรค์ใน
ประเด็นที่สนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลง 

  Integration of project-based learning focusing on creative activities; 
development of the skills of leadership, teamwork, communication, creative 
learning and working, students’ community and social responsibilities; instilling 
Silpakorn University identity and culture; creative projects on issues of interest 
under the advisors’ supervision to enhance recognition or encourage changes. 

 
SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 
  วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม

และรูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณ
สมัยมาถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของ
การสร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัย ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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  Evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation, the 
foundations of human civilization, from the past to the present; contributing 
factors, processes, characteristics and outputs of creativity and impacts on 
mankind in each period; analysis from the perspective of history and relevant 
disciplines. 

SU111 บ้าน  3(3-0-6) 
 (Home) 
   แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของค าว่าบ้าน ความเป็น

พ้ืนที่ เทคโนโลยีและการออกแบบบ้าน เพศสภาพกับบ้าน บ้านในบริบทของการท่องเที่ยว โลกาภิวัตน์ 
ความเป็นชาติ คนไร้บ้าน การเนรเทศ และการน าเสนอความเป็นชาติ 

   Concepts and economic, political, social and cultural characteristics of the 
word ‘home’; space, technology and home design; gender and home; home in 
context of tourism; globalization; nationality; homeless people; deportation; 
presentation of nationality. 

 
SU112 ความสุข 3(3-0-6) 
 (Happiness) 
   ความหมาย วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาแห่งความสุข การจัดการความสุข นิสัยสร้างสุข กลยุทธ์

เพ่ิมความสุขด้วยการคิดบวก การออกก าลังกาย อาหาร และการฝึกสติ 
   Meaning, science, and psychology of happiness; management of happiness; 

habits of happiness; strategies to boost happiness by positive thinking, exercise, 
diet, mindfulness practice. 

 
SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ 3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods) 
   การตั้งค าถามรูปแบบต่าง ๆ ตามศาสตร์และสาขาวิชา การตั้งค าถามเพ่ือสร้างและแสวงหา

ความรู้ วิธีการตั้งค าถาม การตั้งค าถามโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์ 
   Asking questions in various forms according to science and subjects; asking 

to create and in search of knowledge; methods of asking questions; asking 
questions by integrating science and arts. 
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SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 
   ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความส าคัญของเทคโนโลยีที่

ขับเคลื่อน สร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบ
ประมวลผลกลุ่มเมฆ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินและโครงข่ายบัญชี
ธุรกรรมออนไลน์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   Overview of the dynamic process of technological innovation; importance of 
technology-driven value creation and economic growth; data science; artificial 
Intelligence; cloud processing system; Internet of Things; Fintech business and 
block chain; other related technologies. 

SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)  
 (Food for Health) 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะ

ของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ 
ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 
ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

  Fundamental knowledge of bodily needs of food; compositions of food; 
food hygiene and health; diet imbalance and diseases; eating habits and health; 
nutritional problems; diseases from nutrition, contamination of food preservatives, 
and packaging; food safety and consumer protection. 

 
SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
  เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย    

การเปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก ผลงานและ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปินคนส าคัญ 

  Contents, genres, and movements of modern and contemporary art in 
Thailand; transitions from Thai traditional art; influences of modern Western art; 
art works and creative concepts of key artists. 
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SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 
 (Art and Visual Culture)  
  ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจาก

ปัจจัยของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลก 
  Visual cultural products in art, design and architecture influenced by 

philosophical, political, social, economic, scientific and technological factors of a 
global society. 
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SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 
  การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ คติ

ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและมรดก
ทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้

  Development of settlements in relation to geography and ecology; 
development of history, belief, religion, and culture; vernacular architecture; 
development of architecture and its related arts and architectural heritage; 
contemporary architecture unique to South East Asia. 

 
SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement) 
  วิธีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารส าคัญในวรรณกรรม 

คุณค่าของวรรณกรรม ประโยชน์ของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  Methods of reading and analyzing literary works; literary genres; themes in 

literature; literary values; benefits of literature to quality of life improvement. 
 
SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
  ลักษณะส าคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและความเชื่อ 

ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมการแต่งกาย 
  มีทัศนศึกษานอกสถานที ่
  Main characteristics of Thai society and culture in the light of history, 

religions and beliefs, customs, music, performing arts, and costumes. 
  Fieldwork required. 
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SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 
  ความรู้พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน 

เริ่มตั้งแต่การเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต 
  Fundamental knowledge of Buddhist ways of life, from birth to death, in 

Thailand and the ASEAN countries. 
 
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 
   การเรียนรู้ทฤษฎี และการฝึกสมาธิประยุกต์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
   มีการศึกษานอกสถานที ่
   Learning theory and meditation practice through self-development activities 

in terms of morality, ethics, and creativity. 
   Field trips required. 
 
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 
   ความเข้าใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง วิถีชีวิต อาชีพและการ

ด ารงชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือความเข้าใจซึ่งกันและกันและ
การอยู่ร่วมกัน 

   Comprehension and assimilation of cultures and tradition through relevant 
activities; lifestyles, occupations, and ways of life of people in multicultural 
society for peaceful co-existence. 

 
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 
  การวิเคราะห์รากฐานด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติของเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นกับผลกระทบต่อสังคมโลก 
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  Analysis of historical, political, and socio-economic root and natural 
phenomena of significant contemporary world affairs and their effects on the 
global community. 

 
SU125 มนุษย์กับการคิด  3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 
  ความส าคัญของการคิด ความคิดแบบเป็นเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดแบบ
สร้างสรรค์ การคิดเชิงนวัตกรรม 

  Importance of thinking; rational thinking; critical thinking; analytical and 
synthetical thinking; scientific thinking, systematic thinking; conceptualization; 
creative thinking;  innovative thinking. 

 
SU126 ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 
  การศึกษาพ้ืนที่ตัวอย่าง พัฒนาการ และกระบวนการต่าง ๆ ของศิลปะและสื่อร่วมสมัย

ประยุกต์ทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชน ส าหรับเป็นต้นแบบแก่ผู้เรียน
ในการสร้างสรรค์ผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  Area-based study; development and process of contemporary applied arts 
and media in the Eastern and Western world for community development as a 
model for students to apply to their own project and as a tool for knowledge 
seeking. 

 
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 
  ที่มา กระบวนการเรียนรู้ และการตีความ ระบบสัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกัน ในแต่ละ

วัฒนธรรม  ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อร่วมสมัยต่าง ๆ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
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  Origin, learning processes and interpretation of symbolism varied from 
culture to culture; understanding of symbolism in the 21st century through various 
contemporary media; lifelong learning in changing situations. 

 
SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 
  ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรู้ในความ

แตกต่างทางพหุวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ส านึกทางจริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

  Meanings, concepts, methods and process of interpretation of arts; 
awareness of the multicultural differences; analysis of contemporary issues; 
ethical consciousness; social and personal responsibility. 

 
SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 
  ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือช่วยค้น และการ

คัดเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสร้างงานและการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์
กระบวนการผลิตสารสนเทศ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และความสัมพันธ์ของสารสนเทศกับ
ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไร้พรมแดน 

  Importance of information literacy; types of information; tools in searching  
information; selecting information sources and citation formats; analysis of the 
information production process; freedom of information; relationship between 
information and issues relating to politics, economy, society and culture in a 
borderless society. 

 
SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 
  ความหมาย ความส าคัญของการคิค  การคิดกับการท างานของสมอง การคิด ทักษะการคิด 

ทักษะการคิดที่ส าคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 
  มีกิจกรรมนอกสถานที่ 
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  Meaning and significance of thinking; thinking and brain functioning; thinking, 
thinking skills, important thinking skills in the 21st century; ways to develop 
thinking for life and social development. 

  Fieldwork required. 
 
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 
  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การ

วิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล การจินตทัศน์ข้อมูล การท ารายงานและการน าเสนอ กรณีศึกษา 
  Basic concepts of information management; data collection, preparation, 

analysis and presentation; data visualization; report and presentation; case 
studies. 

 
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษท่ี 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์  การสังเกตการณ์ทาง
ดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ปรากฏการณ์และ
เหตุการณ์ในสหัสวรรษที่ 3 

  Natural phenomena of the earth; atmosphere of the earth; meteorological 
forecasting; climate change and its impact; astrological phenomena; astronomical 
observations; the solar system and star; application of this knowledge in everyday 
life; phenomena and events in the third millennium. 

 
SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 
  การใช้แสงธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์น้ าใช้

ภายในบ้าน การระบายอากาศแบบไม่ใช้พลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย การจัดการ
มูลฝอยอันตรายในครัวเรือน 
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  Natural lighting for household energy conservation; water conservation 
garden; indoor water conservation; passive air ventilation; solid waste separation; 
solid waste composting; household hazardous waste management. 

 
SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 
   บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน 

แนวโน้มในอนาคต ความรู้พ้ืนฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคง กฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  

   Roles and significance of computers, information technology, and 
communication in modern days; future trends; fundamental knowledge; creative 
applications; maintenance of securities, laws, and ethics related to computer and 
information. 

 
SU135 ศิลปะการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 

 (Art of Living)  
  การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบ

ต่อครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก การสร้างความสุข
ให้กับชีวิต แรงบันดาลใจในการสร้างความส าเร็จในอาชีพ  จริยธรรมในการท างานและการ
ด ารงชีวิต 

  Life discipline; personality development and social etiquette; roles in and 
responsibilities for family and society; analytical thinking; communication and 
expression; creation of happiness in life; inspiration for career success; ethics for 
working and living. 

 
SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Technology of Appliances in Daily Life) 
  ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หน้าที่ และอุปกรณ์พ้ืนฐานของ

เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Meaning and the evolution of technology; mechanical system, working 

function and basic equipment of everyday appliances. 
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SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (Communication Technology and Human) 
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน และแนวโน้ม       

ในอนาคต อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและการน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคามและความ
ปลอดภัย 

  Evolution of communication technology; current and future trends of 
communication technology; the Internet of Things and its uses in everyday life; 
threats and security. 

 
SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 
  การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานน้ า แสงอาทิตย์ ลม น้ ามัน และแก๊สธรรมชาติ 

การส่งจ่ายและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า การค านวณค่าไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การประเมิน
ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย อาคารส านักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 

  Process of generating electricity from sources of energy: water, sunlight, 
wind, oil, and natural gas; electricity transmission and distribution; calculation of 
electricity usage cost and charges; selection of electrical appliances; electrical 
safety assessment; saving and reducing electricity usage at homes, offices, and 
factories; sustainable electricity production and usage. 

SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 
  ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้น า ทักษะจ าเป็นในการเป็นผู้น า การพัฒนา

ภาวะผู้น า ความแตกต่างของวัฒนธรรมส าหรับผู้น า การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ  มนุษย
สัมพันธ์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและการควบคุม และการ
จัดการความเครียด 

  Needs theories and leadership; skills needed for leaders; leadership 
development; cultural diversity of leaders; team building; motivation building; 
interpersonal relations; problem solving; decision making; conflict management; 
communication and controls; stress management. 
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SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 
   ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและ

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลั งงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่ง
พลังงานทดแทนการเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน 

   Meaning of renewable energy; converting renewable energy to thermal and 
electrical energy; solar, wind, hydro, and biomass energy; case studies of 
renewable energy resources; selection and management of renewable energy. 

 
SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 
   ปัญหา ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การเข้าใจปัญหา รูปแบบของปัญหา ขั้นตอนการแก้ไข

ปัญหา ขั้นตอนวิธีการคิดเพ่ือการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การคิดเชิงวิกฤตและ
แนวคิด ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของข้อมูล การเข้าใจที่มาของข้อมูล 
หลักฐาน ข้อเท็จจริงความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือ 

   Problems; factors and causes of problems; understanding problems; types 
of problems; problem solving steps; algorithms; thinking for decision making; 
problem solving with algorithm; critical thinking and ideas; reliability and 
relevance; sources of information; understanding the sources of information, 
evidence, and facts; validity and reliability. 

 
SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 
   ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพ้ืนที่วัฒนธรรมหลักของ

อาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์ของ
ดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

   Music in the ASEAN community; history and development of mainstream 
ASEAN music culture; music theories; musical instruments; ensembles; major 
songs and key ASEAN composers and musicians; the relationship between ASEAN 
music and other art forms; the present situation of ASEAN music. 
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SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  
   การฟังเพลงและการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี การประยุกต์ใช้ศิลปะการฟังเพ่ือ      

การพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านดนตรีและการวิจารณ์ดนตรี 
   Listening and analyzing elements of music; applying the art of listening for 

the development of music learning and music criticism. 
 
SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 
  การท าสมาธิในชีวิตประจ าวัน หลักของการท าสมาธิ วิธีการท าสมาธิแบบต่าง ๆ ประโยชน์

ของสมาธิในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการท างาน สมาธิกับการจัดการความเครียด ความส าคัญ
ของคุณธรรมในการฝึกสมาธิและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

  Meditation in daily life; principles of meditation; methods of meditation; 
benefits of meditation in daily life, study, and work; meditation and stress 
management; importance of morality in meditation practice and daily life. 

 
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 
  ลักษณะพ้ืนฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณาจาก

พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย รวมทั้ง
เงื่อนไขและปัญหาต่าง ๆ  ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปัจจุบัน พหุวัฒนธรรม แนวโน้มและทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย 

  Fundamental characteristics of Thai economic, social and political structures 
from the consideration of socio-cultural development, change and adaptation processes 
of Thai society, and conditions and problems that affect current population’s way of life; 
multiculturalism; trends and directions of change in Thai society in the future. 

 
SU146 โครงการพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 
  ปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของศาสตร์พระราชา ความเป็นมาของโครงการพระราชด าริ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น้ า ป่า อาชีพ และวิศวกรรม หลัก



มคอ. 2 48 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ แนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 

  มีการศึกษานอกสถานที่ 
  Philosophy, meaning and importance of the King’s philosophy; background to royal 

initiative projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej; royal initiative projects related 
to soil, forest, occupation and engineering; principles of the sufficiency economy 
philosophy; New Theory; application guidelines for the development of self, 
communities, society, and the nation. 

  Field trips required. 
 
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 
  โครงสร้าง หลักการเบื้องต้น รูปแบบต่าง ๆ ของภาพและเสียงที่อยู่ในรูปของดิจิทัล วิธีการ

สร้าง ภาพและเสียงที่มีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็นงานที่มีคุณค่า 
  Structure, basic principles and various forms of digital imaging and sound; 

synthesizing images and sounds with proper harmony to create valuable works. 
 
SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society) 
  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญา และค่านิยมในด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนาความเชื่อ การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อสังคมไทย 

  Development and changes of Thai society; historical background, cultural 
heritage, wisdom and values in languages, literatures, arts, religious and beliefs, 
politics, the economy and society, as well as other effects on Thai society. 

 
SU149 การดูแลสุขภาพ 3(3-0-6) 
 (Health Care) 
   แนวทางการดูแลตนเองส าหรับโรคและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น หลักการใช้ยาพ้ืนฐาน 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายที่เกิดจากการใช้ยา และโทษจากยาเสพติด 
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   Guidelines for self-care on common diseases and illnesses, general 
principles on basic medication uses, dietary supplements, danger on drug uses 
and misuses, and drug addiction. 

 
SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Film Appreciation) 
   องค์ประกอบพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ของภาพยนตร์ที่คัดสรรทั้งในด้านโครงสร้าง ความเป็นมา

ประเภท และสไตล์การน าเสนอ เพ่ือพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนตร์ในฐานะผู้ชม 
   Basic elements of selected films: structure, history, genre, and styles of 

presentation; development of audiences’ knowledge and understanding of the 
films. 

 
SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 3(3-0-6) 
 (Understanding  Ancient World Civilization) 
   ความหมายของค าว่าอารยธรรม ประวัติและความเป็นมาของอารยธรรมโบราณที่ส าคัญ 

ความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละอารยธรรมที่ยังมีอิทธิพลต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน 
   The meaning of civilization; the history and origin of important ancient 

civilizations; the similarities and differences among these ancient civilizations 
which still have an impact on today’s society. 

 
SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Thai Wisdom and Creativity) 
   ความฉลาด ความรู้ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ด้านการสร้างสรรค์รวมถึงการประยุกต์ดัดแปลง  

ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
   Intelligence, knowledge, cultural landscape in field of creativity, application, 

modification in Thai society from prehistorical period to present. 
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SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Basic Aesthetics) 
   ขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีที่ว่าด้วยความงาม ประวัติแนวคิดและ

ทัศนะทางด้านความงามของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความคิดและความเข้าใจใน
ด้านความงาม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยมและวิจารณญาณในการประเมินคุณค่า
ความงามท้ังในด้านสุนทรียศาสตร์และในชีวิตประจ าวัน 

   Scope and meaning of aesthetics, theory of beauty, history of concept and 
beauty attitude in each era; thinking foundation and understanding of beauty 
benefitting development of taste and evaluation of beauty from aesthetics and 
daily life. 

 
SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 
 (Design and Creation in Oriental Arts) 
  กระบวนการและบริบทของการสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก ในช่วงเวลาและพ้ืนที่ต่างๆ 

การผสมผสานของแนวคิดและวิธีการ อันก่อให้เกิดการพัฒนาด้านรูปแบบและลักษณะเฉพาะเพ่ือ
เป็นแนวทางการสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืนๆ 

  Process and context of Eastern creativity in different time and space; 
integration of concept and methods engendering development of form and 
identity for creation guideline and application to sciences. 

 
SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Understanding Bangkok through Its Art) 
  งานศิลปกรรมในกรุงเทพกับพัฒนาการของเมืองตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
  The art of Bangkok and the development of the city since the past until 

thepresent days. 
 
SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Art in Thai Society and Culture) 
  งานศิลปกรรมกับพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
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  Art and the development of Thai society and culture from the past to the 
presentdays. 

 
SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Culture in Everyday Life) 
  ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะและแนวคิดทางวัฒนธรรม รวมทั้งความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมร่วมสมัย 
  Cultural meanings, relevance, characteristics and concepts, including 

culturaldiversity in everyday life in relation to the transformations of 
contemporary societies. 

 
SU158 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Exercise for the Quality of Life) 
  ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการออกก าลังกาย หลักการและ

ทฤษฎีการออกก าลังกาย ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิต ความส าคัญของการออก
ก าลังกายกับคุณภาพชีวิต การเลือกรูปแบบการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  Basics, meaning, types, and patterns of exercise; principles andtheories of 
exercise; meaning and importance of quality of life; the importance of exercise 
together with quality of life; selecting exercise patterns to improve the quality of 
life. 

 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5) 
 (English in the Digital Era) 
 เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU201 

  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 

  Developing English listening, speaking, reading, and writing skills for everyday 
communication; using English as a tool for self-directed learning in the digital era. 
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SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  3(2-2-5) 
 (English for International Communication)  
 วิชาบังคับก่อน :  SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
 เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU202 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษตาม
วัตถุประสงค์ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอัน
หลากหลาย 

  Developing English skills; improving knowledge of English; using English for 
different purposes; using English as a tool for communication in international and 
culturally and linguistically diverse contexts. 

 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Communication Skills) 
  หลักการสื่อสาร การสื่อสารด้วยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันดิจิทัล 

  Principles of communication; verbal and non-verbal communication; 
creative and effective communication skills in various fields; cross-cultural 
communication; social media communication; digital literacy. 

 
SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval) 
  ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้า วิธีการสืบค้น

ข้อมูลจากสื่อออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทต่าง  ๆ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูล 

  Thai language skills for communication; study resources; online information 
and database search techniques; evaluating the credibility of data sources. 
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SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 
  ลักษณะทั่วไปของภาษา การก าเนิดภาษา ความแตกต่างระหว่างภาษามนุษย์กับภาษาสัตว์  

ภาษากับตัวอักษร โครงสร้างของภาษา การใช้ภาษาตามปริบทสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษา  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ์ รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู้
ภาษา การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

  General characteristics of language; origins of language; differences between 
human and animal languages; language and scripts; structure of language; uses of 
language in social contexts; language change; relationship among language, 
society, culture, and ideology; language acquisition; language learning and 
teaching; general characteristics of ASEAN languages and cultures. 

 
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม  3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication) 
  ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกฝนการใช้ศัพท์ ส านวน

และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสมและถูกต้อง 
  Basic French communication skills on art and culture; practice of using 

proper and correct vocabulary and sentence structures. 
 
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 
  การเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์สาร การฟังจับใจความ การน าเสนอความคิด     

การพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 
  Learning Thai Language; reading analysis; listening for main ideas; 

presentation of ideas; development of sustainable life skills in the information 
society. 
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SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 
  หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพ้ืนฐาน การฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และ  การ

เขียน จากค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอย่างน้อย 300 ตัว โครงสร้างและรูป
ประโยคง่าย ๆ 

  Principles of basic Chinese alphabets; practice of listening, speaking, 
reading and writing with vocabulary about occupations; studying of at least 300 
Chinese alphabets; language structures and simple forms of sentences. 

 
SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 
   ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพ้ืนบ้าน การละเล่นและการแสดงพ้ืนบ้าน ปริศนาค าทาย 

สุภาษิตค าพังเพย และความเชื่อท้องถิ่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานและการละเล่นกับ
สังคมและวัฒนธรรม 

   Types, characteristics, and methods of studying folk tales, folk plays and folk 
performances, riddles, proverbs, and local beliefs; analysis of relationships between folk 
tales and folk plays and society and culture. 

 
SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์ 3(3-0-6) 
 (EnglishReading for Criticism) 
   การพัฒนาทักษะการอ่านและตีความการอภิปรายถึงความหมายและคุณค่าของตัวบท

บันเทิงคดีท้ังที่แต่งเป็นภาษาอังกฤษและที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและการวิจารณ์เบื้องต้น 
   Developing reading comprehension and interpretation skills; discussing meaning 

and value of selected fictional texts originally written in English and translated into 
English; basic practical criticism. 

 
SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Creative Pitching and Presentation in English) 
   การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือการน าเสนอเชิง

สร้างสรรค์ ทักษะการพูดและเทคนิคการน าเสนอผ่านวจนภาษาและอวัจนภาษา ทักษะการ
น าเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ในที่ชุมชนการฝึกใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
สื่อสารและการน าเสนอในบริบททางวิชาชีพอันหลากหลาย 
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   Developing English speaking skills through analytical thinking for creative 
pitching and presentation; verbal and non-verbal communication and presentation 
techniques; English presentation skills for creative pitching in public; practice in using 
English as a tool for communication and presentation in diverse professional 
contexts. 

 
SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 (English for Science and Technology) 
   การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท า

ความเข้าใจประเด็นปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพ่ิมพูนศัพท์เทคนิค การ
เสริมสร้างทักษะการน าเสนอและทักษะการเขียนในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   Developing essential English language skills in the field of science and 
technology; understanding current issues in science and technology; expanding 
technical vocabulary; enhancing presentation and writing skills in science and 
technology contexts. 

 
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
 (Active Citizen) 
   ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคม

ออนไลน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิ ต
สาธารณะ 

   Citizenship; awareness of changes in Thai society, global society and online 
society; social responsibility; anti-corruption; community engagement; public spirit. 

 
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management) 
   ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรม ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับต้องได้และจับต้องไม่ได้  มรดกทาง
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและชุมชน แหล่งโบราณคดีและพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย การท่องเที่ยว
วัฒนธรรมและการสื่อความหมาย 
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   Meaning, concept and theory of conservation and cultural management;  
cultural diversity; tangible and intangible cultural heritages; architectural heritages; 
vernacular architectures and communities; archeological and historic site; 
museums and galleries; guidelines for cultural heritage management in 
contemporary context; cultural tourism and interpretation. 

 
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 
   ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโน้มของงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน

ศตวรรษที่ 21 การสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม น าไปสู่การเป็นพลเมือง 
ตื่นรู้ 

   History, origin, process, achievement and trend of creative and innovative 
projects in the 21st Century for creating a project with social responsibility, leading 
to being an active citizen. 

 
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality) 
   แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม 

ประกอบสร้างและก าหนดบทบาทของความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย และเพศทางเลือก แนวคิด
เรื่องสิทธิในร่างกายและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกร้องสิทธิ และสถานการณ์เพศ
สภาพ เพศวิถีในปัจจุบัน 

   Concepts of sex, gender, sexuality; socio-political and cultural contexts 
defining, constructing and assigning the roles of femininity, masculinity and queer; 
concepts of bodily rights and other related social movements to claim the rights; 
current situations of gender and sexuality. 

 
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 
  ความหลากหลายทางชีวภาพ ความส าคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต คุณค่าและความงาม

ของธรรมชาติ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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  Biodiversity; importance and roles of living organisms; value and beauty of 
nature; establishing consciousness of conservation and social responsibility. 

 
SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 
  การดูนก การจ าแนกชนิด ถิ่นที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการร้อง การหาอาหารและการสืบพันธุ์  

พฤติกรรมการสร้างรัง การอพยพ การอนุรักษ์ 
  Birdwatching; classification; habitats; singing behavior; foraging and 

reproduction; nesting behavior; migration and conservation. 
 
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
  ความรู้พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ

ของภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่อศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักการพ้ืนฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม      
การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรม และมรดก
โลก 

  Basic knowledge of environment and natural resources; environmental 
problems; impact of physical, chemical and biological threats on art works; 
ecosystem services and eco-tourism; basic principle of natural and cultural 
environmental conservation; application of scientific knowledge to conservation of 
natural environment and art works; world heritage. 

SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
   ประโยชน์และความส าคัญของจุลินทรีย์ต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและ

การแพทย์ต่อมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน การใช้จุลินทรีย์โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม 

   Benefits and importance of food, industrial, agricultural and medical 
microorganisms in human daily life; responsible use of microorganisms for 
consumer and environmental safety. 
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SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 
 (White Internet) 
   บริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามแบบ

ต่าง ๆ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเครือข่ายสังคม การป้องกันภัยคุกคาม ประเด็น
ความเป็นส่วนตัวของบริการอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเครือข่าย เครื่องมือที่สามารถ     
ใช้งานเพื่อเพ่ิมระดับความปลอดภัย  

   Internet services and electronic transactions; threats from internet and social 
network usage; threat preventions; privacy issues of Internet services; impacts of 
threats; laws related to information technology and communication; online 
etiquette; tools for improving security. 

 
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 
   ระบบนิเวศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและผลกระทบ

ต่อภาวะภูมิอากาศของโลก 
   Ecosystem; water pollution; air pollution; soil pollution; solid waste; energy 

and its impact on global climate. 
 
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6) 
 (Science and Technology for Sustainable Development)  
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน การสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือแสดงผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

   Science and technology for creative and sustainable development of the 
country with regards to society, economy, education, public health and 
environment; learning science and technology from community learning centers; 
public communication and creation of media to demonstrate the impact of 
science and technology on the community. 
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SU320 โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (World of Innovations)  
  ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนา        

การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 

  Philosophy, concepts and creation of various innovation at present and in 
the future; development, application and management; roles and effects of 
technological and innovative development on life, economy and society. 

 
SU321 วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Materials and Environmental Impacts) 
  การแบ่งประเภทวัสดุทั่วไป สมบัติพ้ืนฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน     

การจัดการขยะจากวัสดุ การน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ 
  General material classifications; basic properties of materials; materials in 

daily life products; material waste management; material recycling methods. 
 
SU322 การดูแลสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 
 (Pet Care) 
   เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือนส าหรับผู้รักสัตว์ การดูแลที่มีประสิทธิภาพ

และเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงติดต่อสู่คน และ
การป้องกันโรค แผนการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง การเป็นผู้ประกอบการขายและประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง 

   General aspects of pet care for animal lovers; effective care and responsible 
pet ownership for animals and society; zoonosis diseases from pet and diseases 
prevention; pet breeding plan; entrepreneurship in pet selling and pet business. 

 
SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Public Mind) 
   ความเป็นมาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความส าคัญของการมี   

จิตสาธารณะ องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิด
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และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ การเขียนโครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 

   Background, meaning, and importance of public mind; composition of 
public mind in a person; type, concepts and related theories of public mind; 
factors contributing to public mind and related attributes; writing public mind 
projects. 

 
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Clean Technology in Industries) 
   ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อมลภาวะ มลภาวะที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม 
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก การออกแบบอุตสาหกรรมที่
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

   Effects of industries on pollution; effects of pollution on societies and 
environment; clean processes in food, agricultural, textile and dyes, ceramics, 
metal, and plastic industries; industrial design for environmental conservation. 

 
SU325 ภูมิภาคโลก 3(3-0-6) 
 (World Regions) 
   แนวคิดว่าด้วยภูมิภาคตามแนวทางภูมิทัศน์ สภาพทางพ้ืนที่ที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมของประชากรในแต่ละภูมิภาคของโลก ตระหนักความแตกต่างหลากหลาย
ทางกายภาพและวัฒนธรรมของโลก 

   Landscape concepts of region, geographical features influencing economic, 
social, and cultural activities of people in different regions of the world, 
recognizing the diversity of the physical and cultural worlds. 

 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship) 
  ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจการ

บริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดตั้งและด าเนินธุรกิจใหม่ 
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Essential skills for entrepreneurs; awareness of the legal, business, 
managerial, creative, analytical and interpersonal skills relevant to starting and 
running a new venture. 

 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Innovation and Design) 
  แนวคิด หลักการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามข้ันตอน การท าความ

เข้าใจปัญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติและเผยแพร่อย่าง
สร้างสรรค ์

  Concepts and principles of innovation creation through the design thinking 
process; understanding challenges; brainstorming; learning through practice and 
creative publicization. 

 
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 
  นิยาม ความหมายและความส าคัญของเอกสารต่อประสิทธิภาพการท างาน  ฐานข้อมูล 

ธรรมมาภิบาล และความน่าเชื่อถือขององค์กร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมือในการจัดเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณค่าเอกสาร
เพ่ือจัดเก็บถาวรในหอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพร่และอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ
ในฐานะแหล่งข้อมูล ฐานความรู้และหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

  Definition, meaning, and significance of records in relation to working 
efficiency; database; good governance and accountability of organisations; system, 
standard, and tools for systematic record keeping; concepts, theories, and 
principles of archival selection, acquisition, and appraisal for permanent storage in 
archives; processes of managing, providing access, and preserving archives as 
informational sources, knowledge base, and historical evidence. 

 
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Mushroom Farming and Business Extension) 
   เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

อาหารและอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร      
การท่องเที่ยวและการผลิตอาหาร 
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   Mushroom cultivation technology; mushroom farming and agro-tourism; 
development of food and nutraceutical products from mushroom; principles of 
regulation and standards in agricultural tourism and food production. 

 
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 
   นิยามและประเภทของอีสปอร์ต การผสานองค์ประกอบเกมในกิจกรรมต่าง ๆ และ

ประโยชน์ด้านการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่ส าคัญ สังเวียนต่อสู้ออนไลน์ในระบบ
หลายผู้เล่น (โมบา) เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่เป็น
ที่ยอมรับ เทคโนโลยีการสื่อสารในอีสปอร์ต เทคโนโลยีการถ่ายทอดเกม กลยุทธของทีมและการ
บริหารระดับจุลภาค รูปแบบการเล่น การสื่อสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เล่น ทักษะที่ส าคัญ
ในอีสปอร์ต อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต แม่แบบทางธุรกิจ รายได้ของผู้เล่นและผู้ถ่ายทอดเกม 
การฝึกฝนและแข่งขันเกม กรณีศึกษาจากการแข่งขันที่น่าสนใจ 

   Definition and types of e-sport; gamification and educational benefits; 
acceptance in major sport events; multiplayer online battle arena (MOBA) ; first-
person shooting ( FPS)  game; civility and acceptable practice; communication 
technology in e-sport; game broadcasting technology; team strategy and micro-
management; playing styles; player communication and collaboration; e-sport 
essential skills, game and e-sport industry; business models; player and game-
caster income; game practice and competition with case studies from interesting 
competitions. 

 
SU413 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Amazing Biotechnology Products)  
   ความหมายและประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพที่

น่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน ของใช้ในครัวเรือน การเกษตร การบ าบัดน้ า
เสียและการแพทย์ การค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ การ
ทดลองการผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 

   Meaning and history of biotechnology; interesting biotechnology products 
from industries of food, beverage, energy, household products, agriculture, 
wastewater treatment, and pharmaceuticals; conducting research on selected 
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biotechnology products of interest; in-class presentation of selected products; 
preliminary experiments for creating biotechnology products. 

 
SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
  การท าน้ าตาลมะพร้าว กระบวนการผลิตน้ าตาลทราย การหมักข้าวหมาก กระบวน การ

หมักในอุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผ้า กระบวนการผลิตสิ่งทอ 
กระดาษสา กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม การผลิตข้าวแบบดั้งเดิม 
กระบวนการผลิตข้าวสารอาหารแห้ง กระบวนการอบแห้ง 

  Production of home-made coconut sugar;  manufacturing of granulated 
sugar; fermentation of sweetened rice; industrial fermentation process; production 
of cow milk; milk production process; fabric weaving; production process for 
textile manufacturing; mulberry paper; the process of paper production; Thai 
desserts; manufacturing process of desserts; traditional manufacturing process of 
rice; modern manufacturing process of rice; dried foods; drying process. 

 
SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
  ความส าคัญของการตลาดและการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แนวคิดด้านการตลาด  

กลไกตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดด้านการเงิน การวางแผนทางการเงิน           
การพยากรณ์ทางการเงิน การระดมทุน ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

  Importance of marketing and finance for new entrepreneurs; marketing 
concepts; marketing mechanism; marketing planning; finance concepts; financial 
planning; financial forecasts; fundraising; importance of financial risk management. 

 
SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Business) 
  หลักการเบื้องต้นของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการท าธุรกรรม

ที่ปลอดภัยและประสบความส าเร็จบนระบบเครือข่าย การท าธุรกิจระหว่างองค์การ  การท าธุรกิจ
ระหว่างองค์การและลูกค้า การท าธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ  ระบบบริหารจัดการด้าน
ธุรกรรมดิจิทัล การตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ 
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  Basic principles of electronic transactions; transactions in a digital society; 
different types of secure and successful online transactions; business-to-business 
(B2B); business-to-consumer (B2C); business-to-government (B2G); digital 
transaction management system; digital marketing; social media. 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I) 
  อัตลักษณ์ของนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

กรณีศึกษาและกิจกรรมส าหรับการก่อร่างความคิดทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้เครื่องมือ
การคิดพ้ืนฐาน 

  Identity of technologists and engineers who graduate from Silpakorn 
University. Case studies and activities for idea generation in technology and 
engineering using basic thinking tools. 

 
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II) 
  กรณีศึกษาและกิจกรรมส าหรับการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้

กระบวนการเชิงระบบ ทักษะการท างานในอนาคตส าหรับนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่มีความคิด
สร้างสรรค ์

  Case studies activities for problem solving in technology and engineering 
using systematic processes. Future work skills for creative technologists and 
engineers. 

 
623 101 พื้นฐานธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Business Fundamentals) 
  การแนะน าอาชีพด้านธุรกิจวิศวกรรม การสื่อสารส าหรับธุรกิจวิศวกรรม จรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพวิศวกรรม จริยธรรมทางธุรกิจ ขนาดและหน่วยพ้ืนฐาน ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความยาว 
เวลา มวล แรง อุณหภูมิ กระแสไฟฟ้า พลังงาน และก าลังในงานวิศวกรรม โปรแกรมค านวณเพ่ือ
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การแก้ปัญหาทางธุรกิจวิศวกรรม คณิตศาสตร์ในงานธุรกิจวิศวกรรม ความเป็นไปได้และสถิติใน
งานธุรกิจวิศวกรรม การค านวณรอยเท้าคาร์บอน 

  Introduction to engineering business careers. Communication for engineering 
business. Engineering ethics. Business ethics. Dimensions and basic units. Length, 
time, mass, force, temperature, electric current, energy and power related 
parameters in engineering work. Computational softwares to solve engineering 
business problems. Mathematics in engineering business. Probability and statistics 
in engineering business. Carbon footprint calculation. 

 
623 111 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3(2-3-4) 
 (Electrical and Electronic Devices) 
  การส ารวจราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ในงานไฟฟ้า การท าบัญชีและการค านวณในงานด้านไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นและหลักความปลอดภัย เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า พ้ืนฐานเทคนิคการใช้
เครื่องมือทางไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน วัสดุสารกึ่ง
ตัวน า แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง วงจรสามเฟส การเริ่มต้นธุรกิจ 

  Investigation of electrical component costs. Accounting and calculation in 
electrical field. Introduction to electricity and safety principles. Electrical 
measuring instruments. Basic techniques for electrical tools usages, basic of 
electrical devices and electrical component. Electrical leased line. Fundamental 
electronic devices. Semiconductor devices. DC power supply. Three-phase circuit. 
Entrepreneurship. 

 
623 112 เขียนแบบวิศวกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 2(1-3-2) 
 (Engineering Drawing for Engineering Business) 
  อุปกรณ์การเขียนแบบและการเขียนตัวอักษร ภาพฉาย การเขียนภาพฉาย การร่างแบบ

ด้วยมือเปล่า การเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น เรขาบรรยาย การก าหนดขนาด มาตรฐานและ
สัญลักษณ์ของแบบทางวิศวกรรม การอ่านแบบทางวิศวกรรม การเขียนแบบสองมิติและสามมิติ
ส าหรับชิ้นส่วนเครื่องกลโดยใช้โปรแกรมเขียนแบบ การใช้โมดูลเขียนแบบสองมิติเพ่ือเขียนและ
แก้ไขแบบสองมิติ การใช้โมดูลสร้างโมเดลสามมิติเพ่ือเขียนแบบและแก้ไขโมเดลสามมิติ การใช้
โมดูลแอสเซ็มบลีเพ่ือประกอบชิ้นส่วนที่สร้างด้วยโมดูลสร้างโมเดลสามมิติและการจ าลองการ
เคลื่อนไหวในโมดูลแอสเซ็มบลี การสร้างแบบสองมิติจากโมเดลสามมิติ การใส่ความสัมพันธ์และ
เงื่อนไขของวัตถุในภาพสองมิติ การบอกขนาดและการบอกพารามิเตอร์ของขนาดในโมเดลสองมิติ
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และสามมิติ การใส่ความสัมพันธ์ของการประกอบในภาพประกอบ การเขียนภาพประกอบและ
ภาพแยกชิ้นส่วน การแลกเปลี่ยนไฟล์งานระหว่างโปรแกรมโดยใช้ไฟล์กลาง 

  Drafting equipment and lettering. Orthographic projecttion. Orthographic 
drawing. Freehand sketching. Basic engineering drawing. Descriptive geometry. 
Geometric dimension. Engineering drawing standards and symbols. Engineering 
drawings reading. Two-dimensional and three-dimensional drawings for mechanical 
components using reading drawing programs. Use of two-dimensional drawing 
modules to draw and modify two-dimensional drawings. Use of part modules to 
draw and modify three-dimensional models. Use of assembly modules to 
assemble components created by part modules and to simulate the motions of 
parts. Creating two-dimensional models from three-dimensional models. Use of 
geometric relations and constraints for two-dimensional sketches. Specifying 
dimensions and dimension parameters for two-dimensional and three-dimensional 
models. Use of mating conditions in assembly modeling. Exploding drawing in 
assembly. Use of neutral files for exchanging CAD data between CAD systems. 

 
623 121 หลักการบัญชี 1 3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting I) 
  ความหมายและประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี รูปแบบของธุรกิจแนวความคิดและ

หลักการบัญชี กระบวนการทางการบัญชีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การจัดท า
กระดาษท าการและงบการเงินของกิจการที่ให้บริการซื้อขายสินค้าและการผลิตสินค้า การบัญชี
เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิมการปรับปรุงรายการการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ บัญชีคุมยอด 
สมุดรายวันเฉพาะและสมุดรายวันทั่วไป การแก้ไขรายการบัญชีให้ถูกต้อง 

  Meaning and usefulness of accounting information. Types of businesses. 
Accounting concepts and principles. Accounting procedures for small and medium 
enterprises (SMEs). Preparation of working paper and financial statements of 
businesses in both merchandise purchases and sales, and manufacturing. 
Introductory accounting for value added tax. Updating of inventory accounts. 
Control accounts. Special and general (genial) daily journals. Correction of 
accounts. 
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623 122 หลักการบัญชี 2 3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting II) 
 วิชาบังคับก่อน :  623 121 หลักการบัญชี 1 
  การบัญชีเงินสดและระบบใบส าคัญสั่งจ่าย การบัญชีลูกหนี้ ตั๋วเงิน เงินลงทุน สินทรัพย์ที่ไม่

มีตัวตน ที่ดิน อาคารโรงงานและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ งบ
การเงินของกิจการอุตสาหกรรมส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

  Accounting for cash transactions and voucher system. Accounts receivable. 
Notes. Investment. Intangible assets. Property. Plant and equipment. Natural 
resources. Liabilities and equities. Financial statements of industrial businesses for 
small and medium enterprises (SMEs). 

 
623 131 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Economics) 
   แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทานการก าหนดราคาโดยอุปสงค์และ

อุปทาน แนวความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน์และเส้นความพอใจเท่ากันเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค แนวความคิดพ้ืนฐานของการผลิต ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน รูปแบบต่าง ๆ 
ของตลาดกับดุลยภาพของหน่วยผลิตและอุตสาหกรรม ทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยตลาดและราคาของ
ปัจจัยการผลิต การแทรกแซงราคา บทน าเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การภาษีอากรรายได้ประชาชาติ 
ระบบการธนาคาร อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อและเงินฝืด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

   Concepts in economics, demand and supply. Price determination by 
demand and supply. Basic concepts in utility theory and indifference curve 
related to consumer behaviors. Basic concepts of production. Theories of 
production and costs. Various forms of markets and equilibrium of the firms and 
industries. General theories of market and price of production factors. Product 
pricing intervention. Introduction to economic of taxation. National income. 
Banking systems. Interest rates. Inflation and deflation. SWOT analysis of ASEAN 
economic community (AEC) 
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623 132 การตลาดอุตสาหกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Marketing for Engineering Business) 
   ความหมายและลักษณะทั่วไปของการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม พฤติกรรมการซื้อสินค้า

อุตสาหกรรมของลูกค้า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายสินค้าอุตสาหกรรม การก าหนดราคา
และการเลือกช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การควบคุมและแนวโน้มของการตลาด
สินค้าอุตสาหกรรม ความหมายและลักษณะทั่วไปของการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การตลาด
เพ่ือสิ่งแวดล้อมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 

   Meaning and general characteristics of industrial product marketing. 
Customers’ purchasing behaviors of industrial products. Relationship between 
customers and suppliers of industrial products. Product pricing and selling port 
selection. Marketing promotion. Control and trends of industrial product 
marketing. Meaning and general characteristics of green marketing. Green 
marketing strategy for engineering business. 

 
623 133 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (Organization and Human Resources Management) 
   กระบวนการวางแผนการจัดโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์องค์กร เครื่องมือสมัยใหม่ที่ใช้ในการ

จัดการองค์กรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ต่าง ๆ ของการบริหารก าลังคนในองค์กร การ
วางแผนอัตราก าลัง การจัดหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 
ค่าตอบแทน กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง นโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงานและ
แรงงานสัมพันธ์หลักการทั่วไปของกฎหมาย กฎหมายธุรกิจ ลักษณะทั่วไปของสัญญา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและความปลอดภัยในงานวิศวกรรม 

   Planning process of organizational structure. Corporate strategies. Modern 
tools of organizational management. Human resource management. Functions of 
human resource management in an organization. Personnel planning. Personnel 
recruitment. Training and development. Job evaluation and performance 
appraisals. Employees’ health and safety management. Compensation. Bargaining 
strategies. Governmental policies affecting labor markets and labor relations. 
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General principles of law. Business laws. General characteristics of contracts. Laws 
related to engineering work and engineering safety. 

 
623 211 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Thermo – Fluids for Engineering Business) 
   หลักการพ้ืนฐานของเทอร์โมไดนามิกส์สมบัติของสารบริสุทธิ์และของผสม  งานและความ

ร้อน เอนทาลปี กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์วัฏจักรก าลังและวัฏจักรท าความเย็น หลักการ
พ้ืนฐานการถ่ายเทความร้อน หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ของของไหลสถิตยศาสตร์ของของไหล 
สมการความต่อเนื่อง สมการของเบอร์นูลลี สมการพลังงาน การไหลหนืดภายในท่อ การไหล
ภายนอก เกริ่นน าเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหลเบื้องต้น 

   Basic principles of thermodynamics. Properties of pure substances and 
mixtures. Work and heat. Enthalpy. First law of thermodynamics. Power cycle and 
refrigeration cycle. Basic principles of heat transfer. Basic principles of fluid 
mechanics. Fluid statics. Continuity equation. Bernoulli equation. Energy equation. 
Viscous flow in pipes. External flow. Introduction to fluid machineries. 

 
623 212 การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 1(0-3-0) 
 (Computer Aided Design) 
 วิชาบังคับก่อน :  *623 112 เขียนแบบวิศวกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 
   *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
  การเขียนแบบสองมิติและสามมิติส าหรับชิ้นส่วนเครื่องกล การใช้เมนูพูลดาวน์ ทูลบาร์ 

และคอมมานด์ในโปรแกรมออโตแคดเพ่ือเขียนและแก้ไขวัตถุ การใช้เมาส์แบบสามปุ่ มและ
คีย์บอร์ด การใช้ค าสั่งออปชันเพ่ือปรับหน้าจอ การปรับสีหน้าจอ ขนาดครอสแฮร์ ความหนาเส้น 
การคลิกขวาของเมาส์ และขนาดของสแน็ป การใช้กลุ่มค าสั่งกริดและสแน็ป ออร์โธ โพล่าร์    
ออบเจ็คสแน็ป และออบเจ็คสแน็ปแทร็คกิ้ง การก าหนดขนาดพ้ืนที่เขียนแบบ การก าหนดพิกัด
คาร์ทีเซียนและโพล่าร์และการวัดมุม การใช้เลย์เอาท์เพ่ือแสดงและพิมพ์งานทางเครื่องพล็อตเตอร์ 
การใช้บล็อกเพ่ือเพ่ิมวัตถุในแบบ การเขียนตัวอักษรและการบอกขนาดซึ่งรวมถึงการบอกขนาด
ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต การเขียนและแก้ไขภาพสามมิติเบื้องต้นด้วยกลุ่มค าสั่งพริมิทีพ
และกลุ่มค าสั่งฟีเจอร์ที่ดึงแบบสองมิติสู่แบบสามมิติ เอ็กทรูด รีโวลฟ์ สวีป และล็อฟท์ การใช้บูลีน
และการแก้ไขของแข็ง การใช้ระบบพิกัดยูซีเอสและดับบลิวซีเอสเพ่ือปรับมุมมองและสร้างรูปสามมิติ 
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  Two-dimensional and three-dimensional drawings for mechanical 
components. Use of pull-down menus and toolbars and command lines in 
AutoCAD to draw and modify objects. Use of three-button mouse and keyboard. 
Use of option commands to modify displays color, crosshair size, line thickness, 
right-click mouse and snap size. Use of grids and snaps, orthos, polars, object snaps 
and object snap trackings. Determination of drawing limits. Cartesian and polar 
coordinates and angle measurement. Use of layout to view and print drawings 
through a plotter. Use of blocks to insert objects. Use of text and dimension 
commands to insert dimensions and notes including geometric tolerance. Basic 
three-dimentional modeling and correcting by using primitive command groups and 
featuring command groups. Extrude, revolve, sweep and loft. Boolean operation 
and solid editing. Use of UCS and WCS coordinate systems to view and construct 
three-dimensional models. 

 
623 213 เครื่องมือวัดส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(2-3-4) 
  (Measuring Instruments for Engineering Business) 

การส ารวจราคาค่าเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม การค านวณในงานด้านเครื่องมือวัดทาง
วิศวกรรม หลักการของเครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้าและทางกล วิธีการวัดระยะขจัด 
ความเครียด ความเร็ว ความเร่ง ความดัน อัตราไหลและอุณหภูมิ รายละเอียดและข้อมูลทาง
เทคนิคของเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์
ความผิดพลาดจากการวัดด้วยหลักการทางสถิติ การเริ่มต้นธุรกิจ 

Investigation of measuring instruments costs. Calculation in measuring 
instruments field. Principles of measuring instruments for electrical and 
mechanical quantities. Basic principles of displacement, stress, velocity, 
acceleration, pressure, flow rate and temperature measurements. Details and 
specifications of engineering measuring instruments. Data analysis with Artificial 
Intelligence (AI). Error analysis by using statistical principles. Entrepreneurship. 
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623 214 อุปกรณ์การท าความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
  (Refrigeration Equipment and Fluid Machinery) 

หลักการและประเภทของอุปกรณ์การท าความเย็นและปรับอากาศการค านวณทางเทคนิค
เกี่ยวกับอุปกรณ์การท าความเย็นและปรับอากาศชนิดและคุณสมบัติของสารท าความเย็น 
อุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบท าความเย็น ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
เทคโนโลยีห้องสะอาดเบื้องต้น ข้อมูลทางเทคนิค สมรรถนะและการเลือกใช้งาน รายละเอียด
ส าคัญในการซื้อขาย การก าหนดรายละเอียดวัสดุและรายละเอียดด้านเทคนิคหลักการและ
ประเภทของเครื่องจักรกลของไหล การค านวณทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหลเบื้องต้น 
ประเภทและการท างานของเครื่องสูบน้ า พัดลมและเครื่องอัดอากาศ ข้อมูลทางเทคนิค 
สมรรถนะและการเลือกใช้งาน รายละเอียดส าคัญในการซื้อขาย การก าหนดรายละเอียดวัสดุและ
รายละเอียดด้านเทคนิคการเริ่มต้นธุรกิจ 

Principles and classifications of refrigeration and air conditioning equipment. 
Basic technical calculations of refrigeration and air conditioning equipment. Types 
and properties of refrigerants. Equipment and components in refrigeration 
system, air conditioning system and air ventilation system. Basic clean room 
technology. Specifications, competency and selection. Important details in 
commercial trading. Material and technical specifications. Principles and 
classifications of fluid machinery. Basic technical calculations of fluid machinery. 
Types and operations of water pumps, fans and air compressors. Specifications, 
competency and selection. Important details in commercial trading. Material and 
technical specifications. Entrepreneurship. 

 
623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 3(2-3-4) 
 (Manufacturing Processes Technology) 
   กระบวนการผลิตพ้ืนฐาน การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกลพ้ืนฐาน งานหล่อ 

กรรมวิธีการหล่อโลหะ การข้ึนรูปด้วยกรรมวิธีร้อน การข้ึนรูปด้วยกรรมวิธีเย็น งานเชื่อมด้วยไฟฟ้า 
งานเชื่อมด้วยแก๊ส งานตัดด้วยแก๊ส การขึ้นรูปโลหะแผ่น เครื่องมือตัดโลหะ เครื่องกลึง เครื่องไส 
เครื่องเจาะ เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียระไน การควบคุมเชิงตัวเลขงานท าเกลียว กรรมวิธีการผลิต
อย่างพิเศษ ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุกับกระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต  
กระบวนการเชื่อมแบบต่าง ๆ การจัดท าแผนการผลิต แผนการตัดวัสดุ การเตรียมจิกซ์และฟิก
เจอร์ส าหรับงานประกอบ การเชื่อมในโรงงาน การเชื่อมในสนาม การตรวจสอบแนวเชื่อม  การ
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ทดลองพ้ืนฐานของการกลึงการกลึงปาดหน้า กลึงปลอกผิว กลึงเรียว กลึงเกลียว กลึงคว้านรู และ
กลึงเซาะร่อง การไส การแปรรูปโลหะด้วยเครื่องกัดโดยการกัดปาดหน้าและการกัดร่อง 

   Basic manufacturing processes. Environmentally-friendly manufacturing. 
Basic machine tools. Foundry. Metal foundry processes. Hot forming process. Cold 
forming process. Electric welding. Gas welding. Gas cutting. Metal sheet forming. 
Metal cutting machines. Milling machines. Sawing machines. Drilling machines. 
Broaching machines. Grinding and abrasive machines. Computational Numerical 
Control (CNC). Thread cutting works. Special manufacturing processes. Material 
and manufacturing process relationships. Manufacturing cost. Various types of 
welding process. Production planning. Cutting plan. Jigs and fixtures for fabrication 
work. Shop welding. Field welding. Welding inspection. Basic experiments of 
turning, facing turning, round turning, tapering, threading, boring, and countering. 
Shaping. Milling using partial face milling and end milling. 

 
623 216 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 3(3-0-6) 
 (Computer Aided Manufacturing) 
 วิชาบังคับก่อน :  *623 112 เขียนแบบวิศวกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 
    *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
   การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต เทคนิคการสร้าง

ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเขียนแบบสามมิติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีซีเอนซี ลักษณะ
พ้ืนฐานของการควบคุมเครื่องจักร เครื่องมือกลซีเอ็นซี ส่วนประกอบของเครื่องซีเอนซี คุณสมบัติ
โครงสร้างของเครื่องมือเครื่องซีเอนซี การเขียนโปรแกรมโดยตรงและรหัสส าหรับการเขียน
โปรแกรมเอนซี การออกแบบชิ้นส่วนโดยใช้โปรแกรมจ าลองการฝึกปฏิบัติงานเครื่องจักรกลซีเอนซี 

   Use of computer software for product designing and manufacturing. 
Techniques for creating product with 3 D-CAD software. Introduction to CNC 
technology, fundamental aspects of machine controls, CNC machine tools, CNC 
machine components, constructional features of CNC machine tools. Manual part 
programming, codes for writing NC program. Parts design using simulation program 
and practical training on the real machine. 
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623 221 การบัญชีต้นทุน 3(3-0-6) 
 (Cost Accounting) 
   บทบาทของการบัญชีต้นทุน แนวคิดต้นทุน การจ าแนกต้นทุน หลักการและกระบวนการ

ของการบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุนส าหรับวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชี
ส าหรับเศษวัสดุ สินค้าเสียและสินค้ามีต าหนิ  การบัญชีต้นทุนงานสั่งท าการบัญชีต้นทุนช่วง     
การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุน การบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอย
ไดก้ารบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม 

   Roles of cost accounting. Cost concepts. Cost classification. Principles and 
processes of cost accounting. Cost accounting for raw materials, labor and factory 
overhead. Accounting for wasted materials, scraps and defective products. Job-
order costing systems. Process costing systems. Standard costing systems. Cost 
variance analysis. Accounting for joint and by-products. Activity-based costing. 

 
623 222 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0-6) 
 (Intermediate Accounting I) 
   หลักการและวิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับปัญหาด้านสินทรัพย์ การจ าแนกประเภทสินทรัพย์ 

การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

   Accounting principles and practices with problems related to assets. Asset 
classification. Asset realization and evaluation. Pricing. Allocation of assets to cost 
and expense based on accounting principles. Impairment of assets. Presentation 
and disclosure of assets in financial statements. 

 
623 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Technical English for Applied Science) 
  การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนส าหรับการประยุกต์ทางเทคนิค การอ่านบทความ

และสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟและตาราง
การเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ 
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   Speaking, listening, reading and writing for technical applications. Reading of 
scientific and technological articles and publications. Explanation of procedure, 
chart, graph and table. Abstract and article writing. 

 
623 311 อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก 3(2-3-4) 
 (Hydraulic and Pneumatic Components) 
   หลักการทางกายภาพของระบบไฮดรอลิกอุปกรณ์ไฮดรอลิก สัญลักษณ์ของวงจรการ

ควบคุมการผลิตและการจ่ายก าลังลมอัด อุปกรณ์นิวเมติกอุปกรณ์ควบคุมแบบไฟฟ้า - นิวเมติก
อุปกรณ์ควบคุมแบบนิวเมติก – ไฮดรอลิกการตลาดส าหรับสินค้าอุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก 
การออกแบบส าหรับวงจรนิวเมติกพ้ืนฐาน สัญลักษณ์ของวงจรนิวเมติก การวางล าดับของวงจรนิว
เมติก แผนภาพวงจรนิวเมติกอย่างง่ายของกระบอกสูบท างานแบบเดี่ยวและแบบคู่ วงจรควบคุม
ความเร็ว 

   Physical principles of hydraulic systems. Hydraulic devices. Symbols in circuit 
diagrams. Production control and distribution of compressed air. Pneumatic 
devices. Electro-pneumatic control devices. Pneumatic-hydraulic control devices. 
Marketing of hydraulic and pneumatic components. Design for basic pneumatic 
circuits. Symbols of pneumatic circuits. Sequencing of pneumatic circuits. Simple 
pneumatic circuit diagrams of single and double acting cylinder. Speed control 
circuits. 

 
623 312 อุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 3(3-0-6) 
 (Heat Exchanger Equipment) 
   พ้ืนฐานและลักษณะการถ่ายเทความร้อน หลักการและประเภทของเครื่องแลกเปลี่ยน 

ความร้อน การค านวณทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ข้อมูลทางเทคนิค สมรรถนะและการเลือกใช้งาน การก าหนด
รายละเอียดวัสดุและรายละเอียดด้านเทคนิค รายละเอียดส าคัญในการซื้อขายการตลาดส าหรับ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพ่ือการประหยัดพลังงาน การ
แนะน าพินช์เทคโนโลยี การเริ่มต้นธุรกิจ 

   Basics and modes of heat transfer. Principles and types of heat exchangers. 
Technical calculation of heat exchangers. Equipment and components of heat 
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exchangers. Technical information, performance and selection. Material and 
technical specifications. Important details in commercial trading. Marketing for 
heat exchangers. Use of heat exchangers for energy saving. Introduction to pinch 
technology. Entrepreneurship. 

 
623 321 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6) 
 (Intermediate Accounting II) 
   หลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับรายการหนี้สินและส่วนของเจ้าของ กิจการ

ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด การแสดงและการวัดมูลค่า การน าเสนองบการเงิน 
   Accounting principles and practices for liabilities and owner’s equity. 

Partnership and company corporation. Disclosure and evaluation measurement. 
Financial statement presentation. 

 
623 322 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Taxation) 
   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากรและภาษี

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจ อากรแสตมป์อ่ืน ๆ ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับ
ภาษีอากรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 

   Principles and assessment of taxation according to Revenue Codes and 
other relevant business taxes including personal income tax, corporate income 
tax, value added tax, specific tax, withholding tax, business tax, and other stamps 
duties. Current issues of taxes involved in business. 

 
623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม 1(0-3-0) 
 (Operations in Engineering Business) 
   ภาพรวมการปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของงบ

การเงินตามประเภทธุรกิจ ผังทางเดินเอกสารผังบัญชี ระบบใบส าคัญ เอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับ
การปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม การบันทึกบัญชีในเอกสารใบส าคัญ การปฏิบัติการจากเอกสาร
เสมือนจริง หลักการตลาดและการขาย กระบวนการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การปฏิบัติการ
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กระบวนการขายและการน าเสนองานขาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
กระบวนการขาย 

   An overview operation in engineering business. Characteristics and format of 
business. Characteristics of financial statements by business type. Flowchart. Chart 
of accounts. Voucher system.  Related documents used for operation in 
engineering business. Accounting records in the voucher. Operation from virtual 
documents. Marketing and sales principles. Marketing strategy process. Sales 
process operation and sales presentation. Application of information and 
communication technology in sales processes. 

 
623 324 การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Financial Analysis) 
  เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ เทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผน

และควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบประมาณการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะ
ยาว ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างของเงินทุน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์
ความเสี่ยงทางการเงินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 

  Goals of business financial management. Techniques of financial analysis. 
Financial planning and control. Working capital management. Capital budgeting. 
Long-term financing. Capital cost and structure. Financial ratio analysis. Financial 
risk analysis and operating risk analysis. 

 
623 325 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2(1-2-3) 
 (Accounting Software Package) 
 วิชาบังคับก่อน :  623 122 หลักการบัญชี 2 
  โครงสร้างทั่วไปของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี

ในการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชีและการประมวลผลสารสนเทศ
ทางการบัญชีแบบระบบเชื่อมโยง 

  General structure of accounting software packages. Usage of accounting 
software packages for preparing accounting documents, recording accounting 
transactions and processing accounting information as network systems. 
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623 331 การจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Supply Chain Management for Engineering Business) 
  แนวคิดและนิยามของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน วัฏจักรของกิจกรรม ความไม่แน่นอนของ

การปฏิบัติการและความสัมพันธของห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโซ่อุปทานแบบกรีนและแบบลีน 
กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการการขนส่ง และการจัดการคลังสินค้า การวัดพฤติกรรม
ของกิจกรรม การรายงาน 

  Concept and definition of supply chain management. Activity cycle. 
Uncertainty of operation and relation of supply chain. Green and Lean supply 
chain managements.  Strategic management of inventory, transportation and 
warehouse. Measurement of activity behavior. Reporting. 

 
623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Management) 
  ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิธีการและเครื่องมือส าหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผน

และการควบคุมกลยุทธ์ ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร ขั้นตอนในการ
ท าแผนกลยุทธ์ การบริหารและการประเมินผลกลยุทธ์โดยเน้นกรณีศึกษาและประเด็นที่น่าสนใจ
ในปัจจุบันของการจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
เศรษฐกิจสีเขียว ความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืน แผนการบริหารความเสี่ยงส าหรับ
ผู้ประกอบการ การเขียนและน าเสนอแผนธุรกิจส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 

  Definitions, concepts, theories, methods and tools for strategic 
management. Planning and control of strategy. Levels of strategic planning. SWOT 
analysis. Identifying vision, mission and objectives of organization. Procedures for 
planning, management and evaluation of strategies emphasizing case studies and 
current issues of interest on strategic management. Case studies of bio circular 
and green (BCG) economies. Sustainable competitive advantages. Entrepreneurial 
risk management plan. Writing and presenting a business plan for engineering 
business. 
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623 351 เตรียมฝึกงาน 1(0-3-0) 
 (Preparation for Practical Training) 
 เงื่อนไข :  รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  เตรียมความพร้อมเพ่ือฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน บริษัท หรือสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสาขาวิชาในด้านระเบียบข้อบังคับ บุคลิกภาพ และการสื่อสารในการท างาน 
  Preparation for practical training in the factories, companies or institutes 

approved by the Department of Mechanical Engineering regarding rules and 
regulations, personality, and communication in workplace. 

 
623 352 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0) 
 (Preparation for Cooperative Education) 
 เงื่อนไข :  รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   เตรียมความพร้อมเพ่ือสหกิจศึกษาในด้านหลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจ

ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ บุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนองาน และการเขียนรายงาน 
   Preparation for the co-operative study regarding principle, concepts, and 

processes of co-opeartive education, rules and regulations, personality, 
presentation techniques, and report writing. 

623 353 การฝึกงาน 1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
 (Practical Training) 
 เงื่อนไข :  รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   ฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน บริษัท หรือสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
   Not less than 2 4 0  working hours of practical training at the factories, 

companies or institutes approved by the Department of Mechanical Engineering. 
 
623 441 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Communicative English for Applied Science) 
  การอ่านบทความและเขียนสรุปใจความส าคัญ การตีความหมายของส านวน การ เขียน

รายงานการเขียนจดหมายโต้ตอบและบันทึกข้อความ การเขียนประวัติส่วนตัว การติดต่อสื่อสาร 
การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การแนะน าตัว การสัมภาษณ์งาน การน าเสนอด้วยวาจา  
การอธิบายความ 
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   Reading article and writing summary. Interpretation of idioms. Report writing. 
Writing of corresponding letter and memorandum. Curriculum vitae writing. 
Communication. English for job application. Self-introduction. Job interview. Oral 
presentation. Explanation. 

 
623 451 สหกิจศึกษา 12(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
 (Cooperative Education) 
 วิชาบังคับก่อน :  623 352 เตรียมสหกิจศึกษา 
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   ปฏิบัติงานในโรงงาน บริษัท หรือสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา เป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 640 ชั่วโมง อบรมเตรียมความพร้อมเลือกหัวข้อ ที่มาและความส าคัญของหัวข้อ ศึกษา
เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการท าโครงงาน ก าหนด
วัตถุประสงค์ของโครงงาน จัดท าข้อเสนอโครงงาน ซึ่งประกอบด้วย ที่มาและความส าคัญของ
ปัญหา วัตถุประสงค์สมมติฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนงาน ทฤษฎีกรอบแนวคิดและขั้นตอนการ
ด าเนินงานโครงงานนั้น ๆ การน าเสนอข้อเสนอโครงงาน ท าการศึกษาปัญหาของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือวิศวกรรม ปรับปรุงงานและติดตามผล เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และ
น าเสนอผลการปรับปรุงต่อโรงงาน บริษัท หรือสถาบันและอาจารย์ที่ปรึกษา 

   Working in the factories, companies or institutes approved by the 
Department of Mechanical Engineering at least 640 working hours. Preparation for 
training. Selection of a topic. Rationale of the topic. Literature review on related 
documents, theories and research studies. Feasibility study. Project objective 
formation. Project proposal preparation consisting of rationale, objectives, 
hypotheses, literature review, schedule, theories, conceptual frameworks, and 
procedures. Project proposal presentation. Studying problems related to business 
or engineering. Improving and monitoring. Writing a final report and presenting the 
improvement results to the factories, companies or institutes and advisors. 

 
623 452 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 2(2-0-4) 
 (Research methodology for engineering business) 
  ปรัชญาของการวิจัย หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยเชิงปริมาณ จรรยาบรรณของ

นักวิจัย ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยเชิงสังเกตการณ์ การวิจัยเชิงทดลอง 
กระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหาและการเขียนโครงร่างการวิจัย การวัดและแนวคิดเกี่ยวกับ
มาตรวัด การออกแบบแบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
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แปลผลข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย การประมวลผลข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย กรณีตัวอย่าง
ของงานวิจัยเชิงปริมาณเตรียมบทความในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาธุรกิจและวิศวกรรมส่ง
รายงานต่อภาควิชาในเวลาที่ก าหนด 

  Philosophy of research. Principles and concepts of quantitative research. 
Researcher’s code of conduct. Types of research. Survey research. Observation 
research. Experimental research. Research process. Problem definition and 
research proposal writing. Measurement and scaling concepts. Questionnaire 
design. Random sampling. Data collection. Data analysis and interpretation. 
Research statistics. Data processing. Research report writing. Case studies of 
quantitative research. Preparing articles of interesting topics in the field of 
business and engineering. Submitting a report to the department within the 
deadline. 

 
623 453 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 1(1-0-2) 
 (Career preparation) 
  เทคนิคการเตรียมตัวก่อนการสมัครงาน ความรู้เรื่องอาชีพที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน

และอนาคตในด้านธุรกิจและวิศวกรรม การค้นหาตลาดงานและการเขียนประวัติอย่างย่อ การ
เตรียมตัวส าหรับการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร แนวทางการวางแผน
ทางด้านอาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การจ าลองการน าเสนอและสัมภาษณ์งาน 

  Preparation techniques before job application. Knowledge about interesting 
careers in current and future situations in business and engineering fields. Finding 
job markets and writing a brief resume. Preparation for job interviews. Communication 
and personality development. Career planning guide after graduation. Group discussion. 
Mock job interview. 

 
623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
 (Engineering Business Project I) 
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  คัดเลือกหัวข้อโครงงานด้านธุรกิจวิศวกรรม ที่มาและความส าคัญของหัวข้อ ศึกษาเอกสาร 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการท าโครงงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
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โครงงาน จัดท าข้อเสนอโครงงาน ซึ่งประกอบด้วย ที่มาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์
สมมติฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนงาน ทฤษฎี กรอบแนวคิดและขั้นตอนการด าเนินงานโครงงาน
นั้น ๆ การน าเสนอข้อเสนอโครงงาน 

  Selecting a project topic on engineering business. Rationale of the topic. 
Literature review on related documents, theories and research studies. Feasibility 
study. Project objective formation. Project proposal preparation consisting of 
rationale, objectives, hypotheses, literature review, schedule, theories, conceptual 
frameworks, and procedures. Presentation of the project proposals. 

 
623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2 2(0-6-0) 
 (Engineering Business Project II) 
 วิชาบังคับก่อน :  623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1 
   ด าเนิน โครงการในหั วข้อ เกี่ ยวกับธุรกิจวิศวกรรมที่ ผ่ านการอนุมัติจากภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกลในหัวข้อการวิจัยที่เสนอไว้แล้วในโครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1 วิเคราะห์ผลและ
สรุปผล น าเสนอโครงงานและเอกสารปริญญานิพนธ์ 

   Conducting a project on a topic related to business engineering approved by 
the Department of Mechanical Engineeringfocusing on the topic presented earlier 
in Engineering Business Project I. Analysing and summarizing the findings. Project 
presentation and project report submission. 

 
623 511 แบบจ าลองต้นทุนงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Cost Modeling) 
   การค านวณปริมาณวัสดุ แบบจ าลองท านายค่าวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดของ

เครื่องจักรและราคา เส้นโค้งนอมัลไลซ์ราคาเครื่องจักร ความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดของเครื่องจักร
กับการใช้พลังงาน ความร้อนและไฟฟ้า การค านวณค่าพลังงานความร้อนและค่าไฟฟ้า กฏหมาย
แรงงาน การคิดค่าแรงฐานกิจกรรม การคิดค่าแรงในโครงการงานวิศวกรรม การประเมินอายุของ
โครงการ การคิดมูลค่าปัจจุบันและอนาคตของโครงการงานวิศวกรรม การพิจารณาจุดที่เหมาะสม
เชิงต้นทุนรวม การพิจารณาจุดที่เหมาะสมเชิงผลประหยัดสุทธิส าหรับการออกแบบงานวิศวกรรม 
โครงการแบบจ าลองต้นทุนงานวิศวกรรม 
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   Material quantity calculation. Material cost prediction model. Relationship of 
machine rating and its cost. Machine cost normalization curve. Relationship of 
machine rating with respect to heat and electrical energy consumption. Heat and 
electricity cost calculation. Labor laws. Activity-based labor cost calculation. Labor 
cost calculation of an engineering project. Project life cycle assessment. Present 
and future worth of an engineering project. Total cost optimization and net saving 
optimization for engineering design. Project of engineering cost modeling. 

 
623 512 อุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 (Construction Materials) 
   กฎหมายพาณิชยกรรมด้านการค้าวัสดุก่อสร้าง แนะน าความเค้น ความเครียด และสมบัติ

พ้ืนฐานของวัสดุวิศวกรรมชนิดหลัก ๆ ประกอบด้วย โลหะ พลาสติก ยาง แอสฟัลต์ ไม้เซรามิกส์ 
คอนกรีตและวัสดุเสริมองค์ประกอบ การเลือกใช้วัสดุวิศวกรรมส าหรับงานต่าง ๆ การจัดเก็บวัสดุ
วิศวกรรมและการจัดการวัสดุคงคลัง การขนย้ายและความปลอดภัยในการขนย้ายวัสดุวิศวกรรม 
การข้ึนทะเบียนและการติดตามทะเบียนวัสดุ การควบคุมวัสดุเข้าออกหน้างานการตลาดของสินค้า
วัสดุวิศวกรรม การเป็นผู้ประกอบการส าหรับธุรกิจอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง 

   Commercial laws for construction material trading. Introduction to stress, 
strain, and basic properties of principal engineering materials comprising metals, 
plastics, rubber, asphalt, wood, ceramics, concrete and composite materials. 
Selection of engineering materials for various applications. Engineering material 
storing and management. Transportation and safety of transporting engineering 
materials. Registration of materials and monitoring of registered materials. Site 
material control. Marketing of engineering materials. Entrepreneurship for 
construction Material business. 

 
623 513 การประมาณราคางานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Cost Estimation) 
   การศึกษาแบบและรายการประกอบแบบด้านงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า        

การจัดการโครงการและงานระบบวิศวกรรม การจัดท าบัญชีปริมาณงาน การจัดหาและสืบราคา
ค่าวัสดุและค่าแรง การถอดแบบและประมาณราคาในงานวิศวกรรม ขั้นตอนการเสนอราคา การ
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ประกวดราคา การต่อรองราคา การจัดท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงวดงานทางด้าน
งานวิศวกรรม 

   Examining engineering drawings and specifications for civil engineering, 
electrical engineering, project management, and engineering working system. Job 
management accounting. Material and labor procurement and cost evaluation. 
Engineering cost estimation. Quotation procedure. Bidding. Bargaining. Engineering 
contraction and payment planning. 

 
623 514 พลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy) 
   ความหมายของพลังงานทดแทน อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้การเปลี่ยนพลังงาน

ทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้า อุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ด้านพลังงาน
ลม อุปกรณ์ด้านพลังงานน้ า อุปกรณ์ด้านพลังงานจากชีวมวล การเลือกและการจัดการอุปกรณ์
ต่าง ๆ ด้านพลังงานทดแทน 

   Definition of renewable energy. Tools and equipment in renewable energy 
conversion to thermal and electrical energy. Solar energy equipment. Wind energy 
equipment. Hydro energy equipment. Biomass energy equipment. Selection and 
management of renewable energy equipment. 

 
623 515 ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ 3(3-0-6) 
 (Combustion System and Emission Control Devices) 
   เชื้อเพลิงที่ ใช้ ในการเผาไหม้  คุณสมบัติ เชื้อเพลิง ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ 

กระบวนการเผาไหม้การควบคุมมลพิษในหม้อไอน้ าและเตาเผา เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ 
กฎหมายและข้อก าหนดในการควบคุมมลพิษ 

   Types of fuel. Properties of fuel. Combustion systems and equipment. 
Combustion processes. Emission control in boilers and furnaces. Emission control 
technologies. Laws and regulations for emission control. 
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623 516 หม้อไอน้ าและอุปกรณ์ 3(3-0-6) 
 (Boiler and Equipment) 
  หลักการท างานและประเภทของหม้อน้ า พิกัดของหม้อน้ า เชื้อเพลิงและระบบการเผาไหม้

กับดักไอน้ า เครื่องสูบน้ าป้อนหม้อน้ า ถังพักน้ า เครื่องอุ่นน้ าป้อนระบบปรับสภาพน้ า ท่อและ
ฉนวนในระบบหม้อน้ า การบ ารุงรักษาหม้อน้ า รายละเอียดและข้อมูลทางเทคนิคของหม้อน้ าและ
อุปกรณก์ารเลือกใช้งานและเปรียบเทียบข้อมูลทางเทคนิค การเริ่มต้นธุรกิจ 

  Principles and classification of boilers. Boiler capacity. Fuel and combustion 
systems. Steam traps. Feed water pumps. Feed water tanks. Economizers. Water 
treatment systems. Pipe and insulation in a boiler system. Boiler maintenance. 
Details and specifications of a boiler and equipment. Specification selection and 
comparison. Entrepreneurship. 

 
623 517 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ 3(3-0-6) 
 (Biomass Fuel and Its Conversion) 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวมวล ข้อดีและข้อเสียของเชื้อเพลิงชีวมวล การปรับปรุงสภาพโดย

การอัดแน่น การคั่ว การท าถ่าน การแปลงสภาพเป็นเชื้อเพลิงเหลว และการแปลงสภาพเป็น
เชื้อเพลิงก๊าซ 

   General information on biomass. Advantages and drawbacks of biomass fuel. 
Biomass upgrading by densification, torrefaction, carbonization, liquefaction and 
gasification. 

 
623 518 การอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) 
 (Energy Conservation) 
   สถานการณ์พลังงานของโลกและประเทศไทย ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงาน การใช้พลังงาน

ในภาคเศรษฐกิจ หลักเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานการตรวจวัดการใช้พลังงาน 
เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัดการใช้พลังงาน มาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
อุตสาหกรรมและขนส่ง การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ ระบบการจัดการพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน รายละเอียดส าคัญ
ส าหรับการท าธุรกิจที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน การตลาดส าหรับธุรกิจที่ปรึกษาด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา 

   Global’s and Thailand’s energy situations. Fundamental knowledge on 
energy. Energy use in the economic sector. Basic principles of energy conservation 
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and management. Energy audit. Energy audit tools and techniques. Energy 
conservation measures in building, industry and transportation sectors. Energy 
saving measurement and verification. Economic analysis. Energy management 
system. Energy conservation laws. Important details for running energy 
conservation consultant business. Marketing for energy conservation consultant 
business. Case studies. 

 
623 521 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6) 
 (Advanced Accounting I) 
   นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด 

งบการเงินระหว่างกาล การบัญชีส าหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ การแปลงค่างบการเงิน 
การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขาการปฏิบัติการทางบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย 
ธุรกิจขายผ่อนช าระ ธุรกิจให้เช่าและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

   Accounting policy. Accounting changes and error correction. Interim financial 
statement. Accounting of foreign currency transactions. Translation of foreign 
financial statements. Head-office and branch accounting. Accounting practices for 
construction contracts, consignment, installment sales, leasing business and real 
estate business. 

 
623 522 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6) 
 (Advanced Accounting II) 
  การบัญชีส าหรับการรวมกิจการ การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การบัญชีส าหรับกิจการร่วมค้า การจัดท างบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวม ระบบบัญชีเดี่ยว 
การบัญชีกองทุนและกิจการไม่หวังผลก าไร 

  Accounting for combined corporate entities. Accounting issues related to 
investments in associated and subsidiary companies. Accounting for joint venture 
companies. Preparation of consolidated financial and cash flow statements. 
Single-entry system. Fund and non-profit accounting. 
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623 523 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Managerial Accounting) 
 วิชาบังคับก่อน :  623 222 การบัญชีต้นทุน 
  บทบาทการบัญชีเพ่ือการจัดการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จรรยาบรรณ

วิชาชีพบัญชี พฤติกรรมต้นทุน การบัญชีต้นทุนเพ่ือการบริหาร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร การงบประมาณเพ่ือการวางแผนและควบคุม การบัญชีตามความรับผิดชอบ 
การก าหนดราคาโอน การตัดสินใจระยะสั้น การวิเคราะห์งบการเงิน 

  Role of accounting in management under environmental changes. Code of 
ethics for professional accountants. Cost behavior. Cost accounting for 
management. Cost-volume-profit relation analysis. Budgeting for planning and 
control. Responsibility accounting. Transfer pricing. Short-term decision making. 
Financial analysis. 

 
623 524 การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  3(3-0-6) 
 (Investment Decision Making in the Stock Exchange) 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทและลักษณะส าคัญของหลักทรัพย์

ที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานและการวิเคราะห์เชิงเทคนิค การ
บริหารความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน แบบจ าลองและแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และจังหวะในการลงทุน 

   Basic knowledge about investing in securities.Types and main characteristics 
of securities traded in the stock exchange. Fundamental analysis and technical 
analysis. Risk management and return on investment. Models and best practices 
for securities analysts and the timing of investing. 

 
623 525 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
 (Internal Audit and Control) 
   ลักษณะ ประเภทและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน กรอบงานการบริหารความเสี่ยง

ระดับองค์กร กรอบงานการควบคุมภายใน การก ากับดูแลกิจการ การประเมินผล การวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน การสรุปข้อตรวจพบ การป้องกันการทุจริตและการสื่อสารผล
การตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
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   Characteristics, types and standards of internal auditing. Enterprise risk 
management framework. Internal control framework. Corporate governance. 
Evaluation. Internal audit planning. Operation. Audit finding conclusion. Fraud 
prevention and communication of audit results. Internal audit reporting. 

 
623 526 การจัดการภาษีอากร 3(3-0-6) 
 (Tax Management) 
 วิชาบังคับก่อน :  623 322 การภาษีอากรธุรกิจ 
   แนวคิดและความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางการบัญชีและหลักเกณฑ์ทางภาษีอากร 

การค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบัญชีเป็นก าไรสุทธิ
ทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดท ารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรและการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีอากรต่อกรมสรรพากรกรณีศึกษาทางการจัดการภาษีอากร 

   Concepts and differences between accounting basis and taxation basis. 
Calculation of income tax according to revenue code. Adjustment of net profits 
from accounting to tax purposes including other tax reports related to taxation 
and taxation submission to the Revenue Department. Case studies of tax 
management. 

 
623 531 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3-0-6) 
 (Project Feasibility Assessment) 
   หลักการพ้ืนฐานของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจวิศวกรรม การตลาดของ

โครงการธุรกิจวิศวกรรม การบริหารงานและการเงิน ความเสี่ยงของการลงทุนและปัจจัยอื่น ๆ ที่มี
ผลต่อการด าเนินโครงการ ลักษณะเฉพาะของโครงการธุรกิจวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
โยธา ไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมถึง การตลาด แหล่งเงินทุนหมุนเวียน การบริหาร
โครงการและกฎหมายที่เก่ียวข้อง การตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการและกรณีตัวอย่าง 

   Basic principles of a feasibility study of engineering business projects. 
Engineering business project marketing. Project and finance administration. 
Investment risks and other factors that affect project operation. Specific 
characteristics of engineering business projects in the fields of mechanical, civil, 
electrical and environmental engineering including marketing, sources of revolving 
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fund, project administration and related laws. Decision making on investing in 
projects and case studies. 

 
623 532 การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Business Project Management) 
   ความจ าเป็นในการจัดการโครงการ การก าหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การด าเนินการ

การประเมินและการควบคุม การปรับแผนโครงการด้านวิศวกรรม กระบวนการเลือกเทคโนโลยี
การพัฒนา โครงการในระยะต่าง ๆ การท าโครงสร้างรายละเอียดของงาน ก าลังคน และค่าใช้จ่าย 

   Necessity of project management. Objective determination. Planning. 
Implementation. Evaluation and control. Engineering project adjustment. 
Technology selection process. Project development at different phases. 
Preparation of work breakdown structure (WBS), organizational breakdown 
structure (OBS) and cost breakdown structure (CBS). 

 
623 533 การน าเสนองานขาย 3(3-0-6) 
 (Sales Representations) 
   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการขาย การแสวงหาลูกค้า การเจรจาต่อรองอย่างมือ

อาชีพ การตลาดสร้างความสัมพันธ์ การเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า การเข้าพบ การน าเสนอการ
ขาย การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การติดตามผลหลังการขาย การบริการก่อนและหลังการ
ขาย จรรยาบรรณของนักขาย และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย 

   Concept and theory about the sale process. Customers pursuit. Professional 
negotiation. Relationship marketing. Preparation before meeting customers. Visiting 
customers. Sales presentation. Responding to a dispute. Closing a sale. After sales 
follow-up. Before and after sales. Ethics in sales service. Sales information and 
communication technology. 

623 534 การจัดท าแผนธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Plan) 
   ความส าคัญของการจัดท าแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของแผนธุรกิจ การ

เขียนแผนธุรกิจและก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แผนการบริหาร
จัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารการเงินและการ
ลงทุน แผนการบริหารความเสี่ยง การฝึกปฏิบัติการเขียนและการน าเสนอแผนธุรกิจ 
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   The importance of a business plan. Objectives and components of a 
business plan. Business plans and strategies formulation in line with business 
environment. Organization and human resources management plan. Marketing 
plan. Production plan. Financial planning and investment management. Risk 
management. Business plan writing practice. Business plan writing and 
presentation. 

 
623 535 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 (Office Automation Systems) 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบส านักงานอัตโนมัติ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบส านักงานอัตโนมัติ 

การจัดการข้อมูลและเอกสาร การสื่อสารระหว่างบุคคลในส านักงานอัตโนมัติ การค้นหาและเก็บ
ข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการสิ่งแวดล้อมในส านักงานอัตโนมัติ ผลกระทบและ
แนวโน้มของระบบส านักงานอัตโนมัติ 

   Introduction to office automation systems. Equipment used in office 
automation systems. Data and documentation management. Personal 
communication in an automated office. Use of an electronic system for 
information searching and storing. Environmental management in an automated 
office. Effects and trends of office automation systems. 

 
623 536 ธุรกิจโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 (Logistics Business) 
   ภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้น ทฤษฎีเกมส์ของ

เบียร์ เครื่องมือและวิธีการในการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์อุปทาน การวางแผน    
อุปสงค์อุปทาน การบริการลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน การจัดเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน การจัดการการ
ขนส่ง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงานโลจิสติกส์ กระบวนการวัดสมรรถนะในห่วงโซ่
อุปทาน 

   Overview of logistic management. Basic supply chain management. Game 
theory of Beer. Tools and methods for analyzing supply chain. Demand 
forecasting. Demand and supply planning. Customer services in supply chain. 
Logistic network configuration. Transportation management. Information system 
application in logistics. Performance evaluation process in supply chain. 
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623 541 คอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Computer for Engineering Business) 
   การแสดงข้อมูลและระบบตัวเลข โครงสร้างคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์

ซอฟท์แวร์ประยุกต์ที่ ใช้ ในเชิงธุรกิจและวิศวกรรม ระบบโครงสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น            
การประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจวิศวกรรม 

   Data presentation and numerical systems. Computer structure. Hardware in 
a computer system. Application software in business and engineering. 
Fundamentals of a database structure system. Application of a computer system 
in engineering business. 

 
623 542 สถิติธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Business Statistics) 
   ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 

ค่าคาดหมายและฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์การประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็นการกระจายตัวของ
ค่าตัวอย่างการอนุมานทางสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การออกแบบแบบส ารวจข้อมูลการใช้วิธี
ทางสถิติเป็นเครื่องมือเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจวิศวกรรมและการประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์
ส าหรับการแก้ปัญหา 

   Probability theory. Random variables. Continuous and discrete probability 
distributions. Expected values and moment generating functions. Application of 
probability theory. Sampling distribution. Statistical inference. Parameter 
estimation. Hypothesis testing. Correlation and regression analysis. Analysis of 
variance. Questionnaire design. Use of statistical methods to solve engineering 
business problems and application of computers for problem solving. 

 
623 551 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Engineering) 
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรม 
   Topics of current interests and innovations in engineering. 
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623 552 หัวข้อพิเศษทางการบัญชี 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Accounting) 
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ ๆ ทางการบัญชี 
   Topics of current interests and innovations in accounting. 
 
623 553 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Engineering Business) 
  เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ ๆ ทางด้านธุรกิจวิศวกรรม 
   Topics of current interests and innovations in engineering business. 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 การฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่ การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล เช่น  การออกแบบเครื่องจักรกล การออกแบบกระบวนการผลิต การจัดสร้างและติดตั้ง
เครื่องจักร การควบคุมเครื่องจักร การควบคุมกระบวนการผลิต การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน งานซ่อม
บ ารุงและวางแผนซ่อมบ ารุง และลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล จ านวนไม่น้อยกว่า 240 
ชั่วโมงและสหกิจศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง การด าเนินงานของนักศึกษาในแผนสหกิจ ศึกษา
ก าหนดให้ใช้วิธีวิจัยในการฝึกทักษะในการปฏิบัติสหกิจศึกษา จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์
และน าเสนอผลงานในรายวิชาสหกิจศึกษา 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
 (2) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
 (3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานประกอบการได ้
 4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์ 
 (1) กรณีฝึกงาน  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 (2) กรณีสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 
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 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 

623 353 การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
623 451 สหกิจศึกษา ไมน่้อยกว่า 640 ชั่วโมง 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงาน/งานวิจัยในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ 
สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน/งานวิจัย มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัยที่ส ามารถท า
ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเบื้องต้น และ
เขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ 

5.3 ช่วงเวลา  ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นและปลาย 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

 (1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม 
 (2) มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
 (3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
 (1) คณาจารย์ในภาควิชาฯ ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
 (2) อาจารย์และนักศึกษาก าหนดหัวข้อ 
 (3) มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน/งานวิจัย จากรายงานที่ได้ก าหนด
รูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา 
 (4) อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
 (5) อาจารย์และนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันโดยการปรึกษา 
 (6) นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย์ ซึ่งเข้าร่วมฟังการน าเสนอ
ผลการศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาธุรกิจวิศวกรรม มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขา

ธุรกิจวิศวกรรมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การวิจัยและการสร้างสรรค์และมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้ประกอบการ 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถประมวลความรู้ 
และน าไปใช้ประยุกต์งานได้จริงมี
ความพร้อมที่จะออกไปประกอบ
วิชาชีพได้ 

ให้เวลาในการฝึกปฏิบัติผ่านรายวิชา 
 623 212 การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
 623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
 623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม 

คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพ่ือให้นักศึกษารู้ถึงผลกระทบของการศึกษา
ในรายวิชาต่าง ๆ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รู้ระเบียบหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม และจัดกิจกรรมที่
เสริมสร้างจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ก าหนดกรณีศึกษาและกิจกรรมแล้วให้นักศึกษาใช้ความคิด
สร้ างสรรค์ ในการสร้ างผลงาน เพ่ื อส่ ง เสริม ให้ นั กศึ กษ ามี
ความสามารถในการน าความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ มา
ผสมผสานเพื่อประยุกต์ใช้ในการริเริ่มสร้างสรรค์โครงการต่าง ๆ 

นักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการ ให้นักศึกษาฝึกเขียนแผนธุรกิจในลักษณะความเป็นผูประกอบการ
ผ่านรายวิชา 
 623 132 การตลาดอุตสาหกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 
 623 133 การจัดการองค์กรและทรพัยากรมนุษย ์
 623 324 การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ 
 623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

หมวดศึกษาทั่วไป 
PLO1  อธิบายความหมายและ

คุณค่าของศิลปะและ  
การสร้างสรรค์ได ้

1) การเรียนรู้จากศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ การศึกษาผลงาน
แนวคิด และกระบวนการคิดสรา้งสรรค์ 
เพื่อให้สามารถเข้าใจคุณค่าและความงาม
ของธรรมชาติ ศิลปะ และการสร้างสรรค์ 
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลย ี

การประเมินตามสภาพจริงดว้ย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การอภิปราย การตอบค าถาม
การน าเสนอผลงาน โดยให้
นักศึกษาอธิบายเก่ียวกับแนวคดิ
และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ใน
ศิลปะแขนงต่าง ๆ คุณคา่และ
ความงามของธรรมชาติ ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ และประเมินจาก
ความถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน
ของการอธิบาย 

PLO2  อภิปรายความหมายของ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได ้

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
บรรยาย กรณีศึกษา การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 
การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติ 
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาความรู้
และความตระหนักดา้นวฒันธรรมและ
ความหลากหลาย 
3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลย ี
4) การให้นักศึกษาฝึกอภิปรายเก่ียวกับ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

การประเมินตามสภาพจริง ดว้ย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การสอบข้อเขียน การสอบ
ทักษะภาคปฏบิัติ การสอบปาก
เปล่า การสงัเกตพฤติกรรม เช่น 
ให้นักศึกษาอภิปรายวัฒนธรรม
ของชนชาติและภาษาต่าง ๆ และ
ความแตกต่างทางวฒันธรรมที่
ส่งผลต่อ การสื่อสารและการ
ปฏิสัมพันธ์ เช่น การเลือกใช้ภาษา 
การแสดงสีหนา้ท่าทาง การแต่ง
กาย มารยาททางสังคม เปน็ต้น 
และประเมินจาก ความถูกต้อง 
ครบถ้วน และชัดเจนของการ
อธิบาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO3  ระบุความรู้เบื้องต้น

เก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจและทักษะพืน้ฐาน 
ที่จ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได ้

การประยุกต์ใช้การสอนแบบเนน้สมรรถนะ 
(Competency Based) โดยเนน้การบูรณา
การความรู ้การอภิปรายแนวคดิทาง
การตลาดและการประกอบธุรกิจ การอธิบาย
ทักษะความเปน็ผูป้ระกอบการการเรียนรู้จาก
ปัญหาเป็นฐาน การทัศนศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ กรณีศึกษาสถานประกอบการ
ที่ประสบความส าเร็จ เป็นตน้ 

การประเมินตามสภาพจริงดว้ย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การอภิปราย การประเมิน
จากกิจกรรมกลุ่ม การแก้ไข
ปัญหา การประเมินตนเอง   การ
ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน
หรือกลุ่มงาน การประเมิน
กระบวนการ รายงานการทัศน
ศึกษาดูงาน 

PLO4  มีทักษะการใช้ภาษาและ
สื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในบริบท 
การสื่อสารที่
หลากหลาย 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วย
วิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การ
สอนแบบสาธิต (Demonstration Method)    
การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) การสอนโดยใช้เกม 
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์/
เทคโนโลย ี

การประเมินตามสภาพจริงดว้ย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การสอบข้อเขียน การสอบ
ทักษะภาคปฏบิัติการสอบปาก
เปล่า การสงัเกตพฤติกรรมการ
ประเมินจากกิจกรรม 

PLO5  เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ        
การสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจน
รู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ 

1) การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์/
เทคโนโลยี  
3) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ประเมิน และ
บูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อยา่งมี
วิจารณญาณและสรา้งสรรค์ 

การประเมินตามสภาพจริง
ในขณะ ท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยการสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินตนเอง การประเมนิโดย
เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน 
การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบตัิ
และการประเมินผลงานโดย
ประเมินความสามารถในการระบุ
ความต้องการใช้สื่อได้ถูกต้อง 
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
ตรงตามการใช้งานอย่างปลอดภัย 
ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO6  แสวงหาความรู้ได้ด้วย

ตนเอง และน าความรู้ไป
ใช้ในการพัฒนาตนเอง
และการด าเนนิชีวติ 

1) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง (Self-directed Learning) เพื่อการ
แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเอง
ให้มีสุขภาวะทางกาย จิต ปญัญา และสงัคม  
2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลย ี

การสังเกตพฤติกรรม การ
ออกแบบและวางแผนการเรียน
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้การ
ประเมินตนเอง การประเมนิ
ความก้าวหน้าระหว่างภาคเรียน 
และการประเมินท้ายภาคเรียน
ด้วยการสอบข้อเขียน สอบปฏบิตัิ
แฟ้มสะสมงานหรือรายงานผล
การน าความรูไ้ปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและการด าเนนิชวีิต 

PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบยีบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  
สังคม และสิง่แวดล้อม 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการท างานเปน 
ทีม เช่น การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเปน็ฐาน 
(Project-based Learning) หรือการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) เพื่อส่งเสริม การแสดงบทบาท
ของการเปนผนู าและผตูาม ความรับผิดชอบ 
และการแก้ไขปัญหาในหลากหลาย
สถานการณ์ทัง้ในและนอกห้องเรียน 

การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม     
การประเมินผลจากสถานการณ์
จริง การประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติของผู้เรียนในขณะท า
กิจกรรมการเรียนรู้ และพิจารณา
จากผลงานที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรู ้

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างผลงานหรือ
ด าเนินโครงการได ้

1) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน 
(Project-based Learning) เนน้
กระบวนการคิดสรา้งสรรค์  การสร้างสรรค์
ผลงานและพัฒนาให้เกิดความคิดใหม่ การ
สร้างผลผลิตและนวัตกรรม  
2) การจัดการศึกษาโดยกระตุน้ให้ผู้เรียนใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงาน 
กิจกรรมหรือโครงการในชั้นเรียน เน้นการคิด
วิเคราะห์ เชื่อมโยงความหมาย และสะท้อน
ความคิดด้านการสร้างสรรค์และสุนทรียภาพ 
ทั้งนี้ การสรา้งผลงานและการด าเนิน
โครงการสามารถท าไดท้ั้งในและนอก
ห้องเรียน 

การประเมินกระบวนการจัดท า
ผลงาน กิจกรรมหรือโครงการ
ตั้งแต่การก าหนดหัวข้อ วางแผน 
ปฏิบัติ ทบทวน และน าเสนอการ
สังเกตพฤติกรรม การท างานเปน็
กลุ่ม การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน
หรือกลุ่มงาน  
การประเมินผลงาน โดยประเมนิ
จากความใหม่ของแนวคิด/
แนวทาง ประโยชน์ คุณค่าทาง
สุนทรียะ เปน็ตน้ 
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PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน
อย่างเป็นระบบ เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือเพื่อ
ออกแบบนวัตกรรมได้ 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กลางโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) ฝึกการ
คิดวิเคราะห์ คิดออกแบบอย่างมีเหตุผลและ
เป็นระบบ 

การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินตนเอง การประเมนิโดย
เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน 
การประเมินกระบวนการ เช่น 
การวางแผนงาน การออกแบบ
เพื่อการแก้ปัญหาหรือการ
ออกแบบนวัตกรรม การวิเคราะห์
และแก้ไขโจทยป์ัญหาด้วยการ
วางแผนหรือใช้นวัตกรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO10 ตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม
จากสถานการณ์ที่
เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการทางธุรกิจ
วิศวกรรมได้ 

1) บรรยายเก่ียวกับจรรยาบรรณคุณธรรม
และจรยิธรรมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการ
ทางวิศวกรรมและธุรกิจ 
2) ให้นักศึกษาอธิบายเก่ียวกับความส าคัญ
ของจรรยาบรรณคุณธรรมและจริยธรรมที่มี
ต่อสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการ
ทางวิศวกรรมและธุรกิจ 
3) ให้นักศึกษาบอกเล่าหรือยกตัวอย่าง
เหตุการณ์หรือเร่ืองราวที่เก่ียวข้องกับ
ความส าคัญของการปฏบิัติตนตาม
จรรยาบรรณคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด าเนินการทางวิศวกรรมและธุรกิจที่ส่งผลต่อ
สังคมและอาชีพ 
4) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการทางวิศวกรรมและธุรกิจให้
นักศึกษาตัดสนิใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องตามจรรยาบรรณคุณธรรมและ
จริยธรรม 

1) ประเมินจากการทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
คุณธรรมและจริยธรรมที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินการทาง
วิศวกรรมและธุรกิจ 
2) ประเมินจากความถูกต้อง 
ครบถ้วน และชัดเจนของการ
อธิบายความส าคัญและการ
เชื่อมโยงจรรยาบรรณคุณธรรม
และจริยธรรมกับสถานการณ์ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินการทาง
วิศวกรรมและธุรกิจ 
3) ประเมินจากแนวทางปฏิบตัทิี่
นักศึกษาเลือกจาก 
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการทางวิศวกรรมและ
ธุรกิจให้ถูกต้องตาม
จรรยาบรรณคุณธรรมและ
จริยธรรม 
4) ประเมินจากการสงัเกต
พฤติกรรมในการท าโครงงาน
และการฝึกงาน 

PLO11 อธิบายหลักการพื้นฐาน
ทางดา้นวิศวกรรมได ้

1) บรรยายเก่ียวกับความรู้พื้นฐานทาง
วิศวกรรมที่ใช้ส าหรับงานด้านธรุกิจวิศวกรรม 
2) สาธิตการประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐาน
ทางดา้นวิศวกรรมในงานดา้นธุรกิจวิศวกรรม 
3) ก าหนดโจทยป์ัญหาแล้วให้นกัศึกษาเลือก
ทฤษฎี หรือหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมที่
เก่ียวข้อง พร้อมทั้งอธิบายถึงเหตุผล 

1) ประเมินจากการทดสอบ
ความถูกต้องของการเลือก
ทฤษฎีหรือหลักการทาง
วิศวกรรม 
2) ประเมินจากความถูกต้อง 
ครบถ้วน และชัดเจนของการ
อธิบายทฤษฎีหรือหลักการทาง
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
4) มอบหมายงานที่มีการก าหนดปริมาณและ
คุณภาพของงานที่มอบหมายให้ท า เพื่อฝึก
การน าเสนอความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมที่ใช้
ส าหรับงานดา้นธุรกิจวิศวกรรม 

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับงานด้าน
ธุรกิจวิศวกรรม 
3) ประเมินจากการน าเสนอตาม
หัวข้อที่ได้รับจากงานที่
มอบหมายให้ท า 
 

PLO12 อธิบายคุณลักษณะทาง
เทคนิคและหลักการ
ท างานของอุปกรณ์ทาง
วิศวกรรมที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมได้ 

1) บรรยายหลักการท างานและคุณลักษณะ
ทางเทคนิคอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
2) สาธิตวิธีการใช้งานอุปกรณ์ทีใ่ช้ใน
กระบวนการผลิต 
3) ก าหนดโจทยป์ัญหาหรือมอบหมายงาน
กลุ่มและงานรายบุคคล ให้ท าการอธิบาย
หลักการท างานระบุคุณลักษณะทางเทคนิค  
เลือกใช้ และยกตัวอย่างการน าไปใช้ของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลติ 

1) ประเมินจากรายงานสรุป
บทเรียนที่ได้จากการบรรยาย
และการการท างานและ
คุณลักษณะของอุปกรณ์ใน
กระบวนการผลิต และการสาธติ
วิธีการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต 
2) ประเมินจากการทดสอบ
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับหลักการ
ท างานคุณลักษณะทางเทคนิค 
และวิธีการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต 
3) ประเมินจากการอธิบาย
หลักการท างาน การระบุ
คุณลักษณะทางเทคนิค  
การเลือกใช้ และการยกตัวอย่าง
การน าไปใช้ของอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตจากงานที่
มอบหมายให้ท า 

PLO13 อ่านแบบและเขียนแบบ
ทางวิศวกรรมได ้

1) บรรยายและสาธิตวิธีการ 
2) ก าหนดโจทยป์ัญหาหรือมอบหมายงาน
กลุ่มและงานรายบุคคล ให้ท าการเขียนแบบ
ทางวิศวกรรม และฝึกใชโ้ปรแกรมที่เก่ียวข้อง 
พร้อมให้ค าปรึกษา 

1) ประเมินจากการทดสอบ
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการอ่าน
แบบและเขียนแบบทาง
วิศวกรรม 
2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
3) ก าหนดโจทยป์ัญหาและมอบหมายงานให้
นักศึกษาประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ในการออกแบบทางวิศวกรรม 

ให้ท าในการเขียนแบบชิ้นงาน
ทางวิศวกรรม 
3) ประเมินจากการทดสอบการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์เพื่อเขียนแบบชิน้งาน
ทางวิศวกรรมที่ก าหนด 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO14 ใช้งานอุปกรณ์และ

เครื่องมือวัดทาง
วิศวกรรมได้ 

1) บรรยายและสาธิตวิธีการใช้งานอุปกรณ์
และเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม 
2) ก าหนดโจทยป์ัญหาหรือมอบหมายงาน
กลุ่มและงานรายบุคคล ให้ท าการอธิบาย
หลักการวิธีการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือ
วัดทางวิศวกรรม 
3) ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติใชง้านอุปกรณ์และ
เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม 

1) ประเมินจากการทดสอบ
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับวิธีการใช้
งานอุปกรณ์และเครื่องมือวัด
ทางวิศวกรรม 
2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ให้ท าในการอธิบายหลักการ
วิธีการใช้งานอุปกรณ์และ
เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม 
3) ประเมินจากผลงานของการ
ฝึกปฏิบัติใชง้านอุปกรณ์และ
เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม 

PLO15 ออกงบการเงินส าหรับ
ธุรกิจขนาดเล็ก 
(microSMEs) ได ้

1) บรรยายและสาธิตการบันทึกบัญชีและ
ออกงบการเงินส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก 
2) ก าหนดโจทยป์ัญหาแล้วให้นกัศึกษา
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หรือหลักการในการบันทึก
บัญชีและออกงบการเงิน 
3) มอบหมายงานที่มีการก าหนดปริมาณและ
คุณภาพของงานที่มอบหมายให้ท าเพื่อฝึก
การบันทึกบญัชีและออกงบการเงินส าหรับ
ธุรกิจขนาดเล็ก 

1) ประเมินจากความถูกต้อง
ของการบันทึกบัญชีและออกงบ
การเงินส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ในการทดสอบที่ก าหนด  
2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ให้ท าในการบันทึกบัญชีและ
ออกงบการเงิน 

PLO16 ออกงบการเงินของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตได้ 

1) บรรยายและสาธิตการบันทึกบัญชีและ
ออกงบการเงินส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิต 
2) ก าหนดโจทยป์ัญหาแล้วให้นกัศึกษา
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หรือหลักการในการบันทึก
บัญชีและออกงบการเงิน 
3) มอบหมายงานที่มีการก าหนดปริมาณและ
คุณภาพของงานที่มอบหมายให้ท าเพื่อฝึก
การบันทึกบญัชีและออกงบการเงินส าหรับ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต 

1) ประเมินจากความถูกต้อง
ของการบันทึกบัญชีและออกงบ
การเงินส าหรับธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตในการ
ทดสอบที่ก าหนด 
2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ให้ท าในการบันทึกบัญชีและ
ออกงบการเงิน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO17 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางการบญัชีเพือ่ออกงบ
การเงิน ของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิต 
ธุรกิจค้าปลีกค้าสง่ และ
ธุรกิจบริการได ้

1) บรรยายและสาธิตวิธีการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญช ี
2) ก าหนดโจทยป์ัญหาใหใ้ช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อออกงบการเงิน
และวิเคราะห์งบการเงนิ 
3) มอบหมายงานกลุ่มและงานรายบุคคลให้
เขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจ 
4) ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติใชง้านโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญช ี

1) ประเมินจากการทดสอบ
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
2) ประเมินจากรายงานทาง
การเงินของธุรกิจ 

PLO18 ก าหนดโครงสร้างองค์กร 
แนวทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และกล
ยุทธ์การตลาดตาม
ลักษณะของประเภท
ธุรกิจได้ 

1) บรรยายความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร
หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์การตลาด
กระบวนการขายและการบริการลูกค้า 
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อแสดงโครงสรา้ง
องค์กรและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตามลักษณะของประเภทธุรกิจต่าง ๆ 
3) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับกล
ยุทธ์ทางการตลาดในสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ 
4) ก าหนดหัวข้อให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจาก
บริษัทจริงโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนัน้ ๆ ที่สืบค้นเป็น
กรณีศึกษา 
5) ก าหนดโจทยป์ัญหาแล้วให้นกัศึกษา
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หรือหลักการทาง
การตลาดในการก าหนดกลยุทธ ์และฝึก
ปฏิบัติงานขายและบริการลูกค้า 
6) มอบหมายงานที่มีการก าหนดปริมาณและ
คุณภาพของงานที่มอบหมายให้ท าเพื่อฝึก
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

1) ประเมินจากการทดสอบ
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับโครงสร้าง
องค์กรหลักการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์หลักการตลาด
และกระบวนการขาย 
2) ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์
โครงสร้างองค์กรหลักการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักการตลาด และ
กระบวนการขายในองค์กรนั้น ๆ
ที่สืบค้นเป็นกรณีศึกษา 
3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ให้ท าในการก าหนดโครงสรา้ง
องค์กรหลักการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์หลักการตลาด 
และกระบวนการขาย 
4) ประเมินจากการน าเสนองาน
ขายตามกระบวนการขายและ
การบริการลูกค้าตามหลักการ 
5) ประเมินจากรายงานสรุปการ
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7) สาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการ
ขาย 
8) เชิญวิทยากรมาบรรยายประสบการณ์การ
ขายสินคา้ทางวิศวกรรม 

บรรยายของวิทยากร 
6) ประเมินจากผลการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
การตลาด 

PLO19 ด าเนินงานโครงงานโดย
บูรณาการความรู้ทาง
ธุรกิจและวิศวกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาด้านธุรกิจ
วิศวกรรมได้ 

1) บรรยายหลักการด าเนนิโครงงานดา้น
ธุรกิจวิศวกรรม 
2) มอบหมายโจทยป์ัญหาดา้นธรุกิจ
วิศวกรรม ให้นักศึกษาด าเนินโครงงาน
หรือสหกิจศึกษา พร้อมให้ค าปรึกษา 

1) ประเมินจากรายงาน
โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 
หรือสหกิจศึกษา 
2) ประเมินจากการน าเสนอ
ความก้าวหน้าและผลการ
ด าเนินโครงงานธุรกิจวิศวกรรม 
หรือสหกิจศึกษา 
3) ประเมินแนวทางการ
แก้ปัญหาและกระบวนการที่ใช้
ในการแก้ปัญหาที่ผู้เรียนเลือกใช้
ระหว่างการให้ค าปรึกษาโดย
อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน 

PLO20 วิเคราะห์แผนธุรกิจใน
ลักษณะความเป็นผู
ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมได้ 

1) บรรยายหลักการและทฤษฎทีี่เก่ียวข้องกับ
การเขียนแผนธุรกิจ 
2) สาธิตการเขียนแผนธุรกิจ 
3) ยกตัวอย่างแผนธุรกิจ 
4) มอบหมายหัวข้อให้นักศึกษาเขียนแผน
ธุรกิจ 
5) ให้นักศึกษาแข่งขันน าเสนอแผนธุรกิจ 
6) บรรยายและสาธิตวิธีการแยกประเภท
ภาษี ค านวน และกรอกแบบภาษีอากร 
7) ก าหนดโจทยป์ัญหาหรือมอบหมายงาน
กลุ่มและงานรายบุคคล ให้ท าการแยก
ประเภทภาษี ค านวน และกรอกแบบภาษี
อากร 

1) ประเมินจากความครบถ้วน
ของหัวข้อในแผนธุรกิจ ความ
เป็นไปได้ในการประกอบการ 
และกลยุทธ์ที่ใช้ในแผนธุรกิจ 
2) ประเมินจากการทดสอบ
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเภท
ภาษี การค านวน และการกรอก
แบบภาษีอากร 
3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ให้ท า 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  
(TQF) 

 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การ

สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
PLO1 อธิบายความหมายและ

คุณค่าของศิลปะและการ
สร้างสรรค์ได้ 

                      

PLO2 อภิปรายความหมายของ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้  

                      

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจและทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได้ 

                      

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และ
สื่อสารได้ตรงตาม
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  
(TQF) 

 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การ

สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
วัตถุประสงค์ในบริบทการ
สื่อสารที่หลากหลาย 

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ 

                      

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และน าความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองและการ
ด าเนินชีวิต 

                      

PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  
(TQF) 

 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การ

สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างผลงานหรือด าเนิน
โครงการได้ 

                      

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่าง
เป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรม
ได้ 

                      

หมายเหตุ :ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
 1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
 1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 1.4 มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก 
 1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
 1.6 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
 2.2 มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 2.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ 
 3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
 3.3 รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มีความเข้าใจพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 4.2 มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
 4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
 4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 5.3 มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล 
6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
 6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
 6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา 
 6.3 มีวิสัยทัศน์ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์ 
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หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

(TQF) 
 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
PLO2: อภิปรายความหมายของความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมได้  
                 

PLO3: ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้ 

                 

PLO4: มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่
หลากหลาย 

                 

PLO5: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

                 

PLO6: แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการ
ด าเนินชีวิต 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) 

 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
PLO7: แสดงออกซ่ึงทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม 

                 

PLO8: ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ผลงานหรือด าเนินโครงการได้ 

                 

PLO9: คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือออกแบบ
นวัตกรรมได้ 

                 

PLO10: ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมจาก
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการทางธุรกิจวิศวกรรมได้ 

                 

PLO11: อธิบายหลักการพ้ืนฐานทางด้าน
วิศวกรรมได้ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) 

 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
PLO12 :อธิบายคุณลักษณะทางเทคนิคและ

หลักการท างานของอุปกรณ์ทาง
วิศวกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมได้ 

                 

PLO13: อ่านแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรมได้                  
PLO14: ใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือวัดทาง

วิศวกรรมได้ 
                 

PLO15: ออกงบการเงินส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก 
(microSMEs) ได้ 

                 

PLO16: ออกงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตได้ 

                 

PLO17: ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีเพ่ือ
ออกงบการเงิน ของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิต ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และธุรกิจ
บริการได้ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) 

 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
PLO18: ก าหนดโครงสร้างองคก์ร แนวทางการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์
การตลาดตามลักษณะของประเภทธุรกิจได้ 

                 

PLO19: ด าเนินงานโครงงานโดยบูรณาการ
ความรู้ทางธุรกิจและวิศวกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาด้านธุรกิจวิศวกรรมได้ 

                 

PLO20: วิเคราะห์แผนธุรกิจในลักษณะความเปน็ผู
ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และรักษาสิ่งแวดล้อมได ้

                 

หมายเหตุ :ระบสุัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วยความมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีความเป็นกัลยาณมิตรและเข้าใจผู้อ่ืน 
 1.2 สามารถเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
วิศวกรรมได้ 
 1.3 มีความยุติธรรม ท าตามพันธะสัญญา และเข้าใจสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
 

2. ความรู้ 
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานทั่วไปทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับ
งานทางด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
 2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีได้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต การอ่าน
แบบและเขียนแบบ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม เป็นต้น 
 2.3 มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการบริหารธุรกิจ เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์หลักการตลาด
และกลยุทธ์ทางการตลาด การน าเสนอขายสินค้าทางวิศวกรรมและหลักเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น  
 2.4 มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการบัญชีและภาษีอากร เช่น การบันทึกบัญชีและออกรายงาน
ทางการเงินของธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงการค านวณและกรอกแบบภาษีเงินได้ในแต่ละประเภทได้ เป็นต้น  
 2.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมเช่นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือออกรายงาน
ทางการเงิน โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีในปัจจุบันเพื่อพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
 3.2 มีสามารถคิดวิเคราะห์วางแผนอย่างเป็นระบบในการออกแบบแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.3 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่หลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและภาษาได้อย่าง
เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 
 4.2 มีทักษะการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการใช้ภาษาและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย  
 4.3 รู้จักบทบาทหน้าที่ สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการ
ด าเนินชีวิต  
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจวิศวกรรมได้เป็นอย่างด ี
 5.2 สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดรวมถึงการใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
อย่างสร้างสรรค์ 
 5.3 มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : ProgramLearning Outcomes 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

SU101 ศิลปะศิลปากร                     
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์                     
SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์                     
SU111 บ้าน       ⚫              
SU112 ความสุข                     
SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ                     
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก                     
SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ                     
SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยใน
 ประเทศไทย                    

 

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                     
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชีย
 ตะวันออกเฉียงใต้                    

 

SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการ
 พัฒนาคุณภาพชีวิต 

                   
 

SU120 ไทยศึกษา                     
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและ                     
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 อาเซียน 
SU122 สมาธิเชิงประยุกต ์                     
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                     
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบนั                     
SU125 มนุษย์กับการคิด                     
SU126 ศลิปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์
 เพื่อชุมชน                    

 

SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบ
 สัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 

                   
 

SU128 การตีความศิลปะ                     
SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและ
 สื่อ 

                   
 

SU130 การพัฒนาการคิด                     
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น                     
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษ
 ที่ 3 

                   
 

SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
 ครัวเรือน 

                   
 

SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์                     
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
 สื่อสาร 
SU135 ศิลปะการด ารงชีวิต                     
SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
 ชีวิตประจ าวนั 

                   
 

SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย ์                     
SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน                     
SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า                     
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน                     
SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์                     
SU142 ดนตรีอาเซียน                     
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง                     
SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวนั                     
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย                     
SU146 โครงการพระราชด าร ิ                     
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล                     
SU148 พลวัตสังคมไทย                     
SU149 การดูแลสุขภาพ                     
SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์                     
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุค
 โบราณ 

                    

SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์                     
SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น                     
SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ใน
 ศิลปะตะวันออก                     

SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ                     
SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย                     
SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน                     
SU158 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพ
 ชีวิต 

                    

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล                     
SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 นานาชาต ิ

                    

SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค ์                     
SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 และการสืบคน้ 

                    

SU211 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาและ
 ภาษาในอาเซียน 

                    

SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้าน                     
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 วัฒนธรรม 
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต                     
SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ                     
SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน                     
SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการ
 วิจารณ ์

                    

SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วย
 ภาษาอังกฤษ 

                    

SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลย ี

                    

SU301 พลเมืองตื่นรู้                     
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดก
 ทางวฒันธรรม 

                    

SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
 ศตวรรษที่21                     

SU312 เพศสภาพและเพศวิถี                     
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์                     
SU314 รักษ์นก                     
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
 และศิลปกรรม 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

SU316 โลกของจุลินทรีย์                     
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว                     
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน                     
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

                    

SU320 โลกแห่งนวัตกรรม                     
SU321 วัสดุและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม                     
SU322 การดูแลสัตว์เลี้ยง                     
SU323 จิตสาธารณะ                     
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม                     
SU325 ภูมิภาคโลก                     
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่
 ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

                    

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ                     
SU410 การจัดการเอกสารและ 
 จดหมายเหตุ 

                    

SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอด 
 ทางธุรกิจ 

                    

SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และ
 อุตสาหกรรมอีสปอร์ต 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

SU413 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์
 เทคโนโลยชีีวภาพ 

                    

SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวน 
 การผลิต 

                    

SU415 การตลาดและการเงินพืน้ฐาน
 ส าหรับผูป้ระกอบการ 

                    

SU416 ธุรกิจดิจิทัล                     
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ
 เทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                     

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ
 เทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 

                    

623 101 พื้นฐานธุรกิจวิศวกรรม                     
623 111 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                     
623 112 เขียนแบบวิศวกรรมส าหรับ
 ธุรกิจวิศวกรรม 

                    

623 121 หลักการบัญชี 1                     
623 122 หลักการบัญชี 2                     
623 131 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                     
623 132 การตลาดอุตสาหกรรมส าหรับ
 ธุรกิจวิศวกรรม 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

623 133 การจัดการองค์กรและทรัพยากร
 มนุษย ์

                    

623 211 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับธุรกิจ
 วิศวกรรม 

                    

623 212 การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย                     
623 213 เครื่องมือวัดส าหรับธุรกิจ
 วิศวกรรม 

                    

623 214 อุปกรณ์การท าความเย็นและ
 เครื่องจักรกลของไหล 

                    

623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต                     
623 216 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต                     
623 221 การบัญชีต้นทนุ                     
623 222 การบัญชีชัน้กลาง 1                     
612 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับ
 วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

                    

623 311 อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก                     
623 312 อุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความ
 ร้อน 

                    

623 321 การบัญชีชัน้กลาง 2                     
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

623 322 การภาษีอากรธุรกิจ                     
623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม                     
623 324 การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ                     
623 325 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญช ี                     
623 331 การจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับ
 ธุรกิจวิศวกรรม 

                    

623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ์                     
623 351 เตรียมฝึกงาน                     
623 352 เตรียมสหกิจศึกษา                     
623 353 การฝึกงาน                     
623 441 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ
 วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

                    

623 451 สหกิจศึกษา                     
623 452 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจ
วิศวกรรม 

                    

623 453 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ                     
623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1                     
623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2                     
623 511 แบบจ าลองตน้ทนุงานวิศวกรรม                     
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

623 512 อุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง                     
623 513 การประมาณราคางานวิศวกรรม                     
623 514 พลังงานทดแทน                     
623 515 ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์
 ควบคุมมลพิษ 

                    

623 516 หม้อไอน้ าและอุปกรณ์                     
623 517 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปร
 สภาพ 

                    

623 518 การอนุรักษ์พลังงาน                     
623 521 การบัญชีชัน้สูง 1                     
623 522 การบัญชีชัน้สูง 2                     
623 523 การบัญชีเพื่อการจัดการ                     
623 524 การตัดสินใจลงทนุในตลาด
 หลักทรัพย์ 

                    

623 525 การตรวจสอบภายในและการ
 ควบคุมภายใน 

                    

623 526 การจัดการภาษีอากร                     
623 531 การประเมินความเปน็ไปได้ของ
 โครงการ 

                    

623 532 การบริหารโครงการธุรกิจ                     
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 วิศวกรรม 
623 533 การน าเสนองานขาย                     
623 534 การจัดท าแผนธุรกิจ                     
623 535 ระบบส านักงานอัตโนมัติ                     
623 536 ธุรกิจโลจิสติกส ์                     
623 541 คอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจ
 วิศวกรรม 

                    

623 542 สถิติธุรกิจวิศวกรรม                     
623 551 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม                     
623 552 หัวข้อพิเศษทางการบญัช ี                     
623 553 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม                     

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  ที่คาดหวงัของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิต์ามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : ProgramLearning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วย
กิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ชั้นปีที่ 1                      
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) U                    
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) U    Ap  Ap,At Ap             
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิตัล 3(2-2-5)    Ap Ap Ap,At               
SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ 3(2-2-5)  U  Ap                 
623 101 พื้นฐานธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6)          U,At U          
623 111 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-4)           U   Ap,S       
623 112 เขียนแบบวิศวกรรมส าหรับธุรกิจ
 วิศวกรรม 

2(1-3-2)             Ap,S        

623 121 หลักการบัญชี 1 3(3-0-6)               Ap      
623 122 หลักการบัญชี 2 3(3-0-6)               Ap      
623 131 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)                  An   
623 132 การตลาดอุตสาหกรรมส าหรับธุรกิจ
 วิศวกรรม 

3(3-0-6)          U,At        An  An 

623 133 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6)          U,At U       U  An 
ชั้นปีที่ 2                      
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วย
กิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย
 นวัตกรรม 

3(3-0-6)   U  Ap                

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ
 เทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 

1(0-3-0) U      At Ap             

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ
 เทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 

1(0-3-0)       At Ap An            

623 211 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6)           U          
623 212 การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 1(0-3-0)             Ap,S        
623 213 เครื่องมือวัดส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6)              Ap,S       
623 214 อุปกรณ์การท าความเย็นและ
 เครื่องจักรกลของไหล 

3(3-0-6)            U         

623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 3(2-3-4)            U  Ap,S       
623 216 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 3(3-0-6)            U Ap,S        
623 221 การบัญชีต้นทนุ 3(3-0-6)                Ap    An 
623 222 การบัญชีชัน้กลาง 1 3(3-0-6)                Ap     
623 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับ
 วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

3(3-0-6)    Ap                 

ชั้นปีที่ 3                      
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วย
กิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค ์ 3(3-0-6)  U  Ap Ap                
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6)  U    Ap,At Ap,At              
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)   U     Ap An            
623 311 อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก 3(2-3-4)            U         
623 312 อุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 3(3-0-6)            U         
623 321 การบัญชีชัน้กลาง 2 3(3-0-6)                Ap     
623 322 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)                    An 
623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม 1(0-3-0)     Ap           Ap  Ap   
623 324 การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)                 Ap   An 
623 325 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญช ี 2(1-2-3)                 Ap,S    
623 331 การจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจ
 วิศวกรรม 

3(3-0-6)                  An   

623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)                  An  An 
623 351 เตรียมฝึกงาน 1(0-3-0)    U   U            U  
623 352 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0)    U   U            U  

623 353 การฝึกงาน 

1*(ไม่
น้อยกว่า 

240 
ชั่วโมง) 

 
 

   Ap  Ap,At Ap  Ap U,At           
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วย
กิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ชั้นปีที่ 4                      
623 441 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ
 วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

3(3-0-6)    Ap                 

623 451 สหกิจศึกษา 

12(ไม่
น้อยกว่า 

640 
ชั่วโมง) 

   Ap  Ap,At Ap  Ap U,At         An  

623 452 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 2(2-0-4)    Ap  Ap,At               
623 453 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 1(1-0-2)    Ap Ap Ap,At               
623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1 1(0-3-0)    Ap Ap Ap,At Ap  Ap U,At         An  
623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2 2(0-6-0)    Ap Ap  Ap  An U,At         An  

หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 
  Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์ “R” Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์  “U”   Applying แทนด้วยสัญลักษณ์  “Ap”  
  Analyzing    แทนด้วยสัญลักษณ์  “An”  Evaluating แทนด้วยสัญลักษณ์  “E” Creating แทนด้วยสัญลักษณ์  “C” 
  ส าหรับ Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At” 
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 

1 นักศึกษาเม่ือส าเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 1 สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต อธิบายหลักการพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรม บันทึกบัญชีและออกงบการเงินส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก (microSMEs) และ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจได้ 

 

2 นักศึกษาเม่ือส าเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 2 สามารถอธิบายความหมายและคุณค่าของ
ศิลปะและการสร้างสรรค์แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล้อมใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือด าเนินโครงการ อ่าน
แบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม ใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม รวมถึง
บันทึกบัญชีและออกงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตได้ 

 

3 นักศึกษาเม่ือส าเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 3 สามารถอภิปรายความหมายของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม มีทักษะการใช้ภาษาและสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ใน
บริบทการสื่อสารที่หลากหลาย เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศคิดวิเคราะห์ อธิบายคุณลักษณะทาง
เทคนิคและหลักการท างานของอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ระบุความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีเพ่ือออกงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน และเขียน
รายงานทางการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและธุรกิจบริการ
แยกแยะประเภทภาษี ค านวนและกรอกแบบภาษีอากรก าหนดโครงสร้างองค์กร แนว
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์การตลาดตามลักษณะของประเภทธุรกิจ 
รวมถึงเขียนแผนธุรกิจในลักษณะความเป็นผูประกอบการได้ 

 

4 นักศึกษาเม่ือส าเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 4 สามารถวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมด าเนินงานโครงงาน/สหกิจศึกษา โดยบูรณาการความรู้
ทางธุรกิจและวิศวกรรมเพ่ือแก้ปัญหาด้านธุรกิจวิศวกรรมและสามารถตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมจากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการทางธุรกิจวิศวกรรมได้ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมิณผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง       
และข้อก าหนดเพ่ิมเติมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
2. การประเมินผลนักศึกษา 

การประเมินผลนักศึกษามีการประเมินหลายแบบโดยอยู่บนพื้นฐานของการวัดผลสัมฤทธิ์ตามผล
การเรียนรู้ ดังนี้ 
 2.1 การประเมินผลนักศึกษาในรายวิชา มีการประเมิน 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และสิ้นสุดการเรียน โดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ซึ่งอาจใช้หลายวิธีการ
ประเมินร่วมกัน เช่น การท ารายงาน การสังเกตการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ การเข้าร่วมกิจกรรม 
การสอบ การถอดบทเรียน อภิปรายกลุ่ม การน าเสนอ การตอบข้อซักถาม การสอบถามหรือสัมภาษณ์
นักศึกษา หรือผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นต้น 
 2.2 การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามค่าระดับคะแนนโดยวิธีอิงเกณฑ์ และต้องแจ้ง
เกณฑ์การวัดผลรายวิชาให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจนในการเรียนการสอนครั้งแรก 
 2.3 ใช้วิธีการประเมินแบบ Rubics ส าหรับการประเมินกระบวนการท างานและผลงานในรายวิชา
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
 2.4 มีการสะท้อนกลับผลการประเมินผู้เรียนให้กับนักศึกษาทราบโดยประกาศคะแนนสอบย่อย 
คะแนนเก็บ คะแนนสอบกลางภาค กรณีรายวิชาที่มีการน าเสนองานหน้าชั้นเรียนให้สะท้อนผลการประเมินให้
นักศึกษาทราบภายในระยะเวลาที่นักศึกษาสามารถน าไปปรับปรุงการเรียนของตนเองในภาคการศึกษานั้น 
 2.5 นักศึกษาสามารถอุธรณ์ผลการประเมินได้โดยสามารถยื่นผ่านงานบริการการศึกษาของคณะวิชา 
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3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาด าเนินการ ดังนี้ 
   3.1.1 ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
  3.1.2 พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน 
   3.1.3 วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 
   3.1.4 ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
   3.1.5 ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา แต่ละชั้นปี โดยวิธี การสอบถามหรือ

สัมภาษณ์นักศึกษา 
 
  3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 
  3.2.1 ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
  3.2.2 ส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 
  3.2.3 ส ารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
ด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
  3.2.4 ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่ เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
และเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  3.2.5 รวบรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร 
  3.2.6 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 4.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 4.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องสอบได้หน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
2.00 และ 
 - นักศึกษาปกติต้องสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาบังคับเลือก และ
กลุ่มวิชาเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 2.00 
 - นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาบังคับ
เลือก ในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 2.00 
 
  



มคอ. 2 

 

133 

ภาคผนวก 
 
(ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ฉ) ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 

Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ. 2560 
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มคอ. 2 228 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
 

ตารางแสดงความสอดคล้องของ 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร 

(Program Learning Outcomes : PLOs) 
กับ 

ผลลพัธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(Course Learning Outcomes : CLOs)  

 



มคอ. 2 229 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ProgramLearning Outcomes: PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes:CLOs) 

 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO1  อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้ 
 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 

CLO1 อธิบายความหมายของการสร้างสรรค์ในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ 
 

PLO3  ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้ 
 623 524 การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ 
CLO2 ระบุประเภทและลักษณะส าคัญของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ได้ 
CLO3 อธิบายปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเชิงเทคนิคเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ 
CLO4 อธิบายหลักการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ 
CLO5 อธิบายอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ 

 

PLO4  มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย 
 623 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 

CLO1 อ่านบทความและสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาอังกฤษได้ 
CLO2 อธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟ และตารางเป็นภาษาอังกฤษได้ 
CLO3 เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษได้ 

623 351 เตรียมฝึกงาน  1(0-3-0) 
CLO1 พูดแนะน าตัวเองแบบทางการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

CLO2 เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายราชการได้อย่างถูกต้อง 
623 352 เตรียมสหกิจศึกษา  1(0-3-0) 

CLO1 พูดแนะน าตัวเองแบบทางการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
CLO2 เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายราชการได้อย่างถูกต้อง 

623 353 การฝึกงาน  1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
CLO1 สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้อื่นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

623 441 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
CLO1 อ่านบทความภาษาอังกฤษได้ 
CLO2 เขียนรายงาน จดหมายโต้ตอบ บันทึกข้อความ และประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษได้ 
CLO3 แนะน าตัว สัมภาษณ์งาน น าเสนอด้วยวาจา และอธิบายความเป็นภาษาอังกฤษได้ 

623 451 สหกิจศึกษา  12(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
CLO1 สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้อื่นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

623 452 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจวิศวกรรม  2(2-0-4) 
CLO1 ใช้ภาษาเชิงวิชาการในการเขียนรายงานบทความในหัวข้อทางด้านธุรกิจและวิศวกรรมได้ 
CLO2 น าเสนอและถามตอบในการสัมมนาหัวข้อทางด้านธุรกิจและวิศวกรรมได้ 

623 453 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ  1(1-0-2) 
CLO1 น าเสนอและถามตอบในการสัมภาษณ์งานทางด้านธุรกิจและวิศวกรรมได้ 

623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม1  1(0-3-0) 
CLO1 จัดท าเอกสารข้อเสนอโครงงานธุรกิจวิศวกรรมได้ 

623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม2  2(0-6-0) 
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CLO1 จัดท าเล่มสมบูรณ์โครงงานธุรกิจวิศวกรรมได้ 
PLO5  เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
 623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม  1(0-3-0) 

CLO1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการขาย 
623 452 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจวิศวกรรม  2(2-0-4) 

CLO3 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าเสนอในการสัมมนาหัวข้อด้านธุรกิจและวิศวกรรมได้ 
CLO4 สื่อสารข้อมูลและความคิดเห็นได้ตรงตามหัวข้อการสัมมนา 

623 453 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ  1(1-0-2) 
CLO2 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดท าประวัติส าหรับการสมัครงานด้านธุรกิจและวิศวกรรมได้ 
CLO3 สื่อสารข้อมูลและความคิดเห็นได้ตรงตามค าถามในการสัมภาษณ์งาน 

623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 
CLO2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอข้อเสนอโครงงานธุรกิจวิศวกรรมได้ 
CLO3 สื่อสารข้อเสนอโครงงานธุรกิจวิศวกรรมให้กรรมการที่ปรึกษาโครงงานเข้าใจได้ 

623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2  2(0-6-0) 
CLO2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอโครงงานธุรกิจวิศวกรรมได้ 
CLO3 สื่อสารโครงงานธุรกิจวิศวกรรมให้กรรมการที่ปรึกษาโครงงานเข้าใจได้ 

 

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต 
 623 353 การฝึกงาน  1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 

CLO2 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในระหว่างฝึกงานได้ 
623 451 สหกิจศึกษา  12(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
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CLO2 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในระหว่างสหกิจศึกษาได้ 
623 452 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจวิศวกรรม  2 (2-0-4) 

CLO5 แสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการจัดท าบทความในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาธุรกิจและวิศวกรรมได้ด้วย
ตนเอง 

CLO6 เลือกความรู้ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการจัดท าบทความในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาธุรกิจและวิศวกรรมได้
ด้วยตนเอง 

623 453 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ  1(1-0-2) 
CLO4 เลือกความรู้ในสาขาวิชาธุรกิจและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวางแผนทางด้านอาชีพของตนเองได้ 

623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 
CLO4 แสวงหาความรู้เพื่อน ามาใช้ในการจัดท าข้อเสนอโครงงานธุรกิจวิศวกรรมได้ด้วยตนเอง 

PLO7  แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 

CLO2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการก่อร่างความคิดโดยใช้เครื่องมือการคิดพ้ืนฐานได้ 
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2  1(0-3-0) 

CLO1 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเชิงระบบได้ 
623 351 เตรียมฝึกงาน  1(0-3-0) 

CLO3 ระบุบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการท างานได้ 
CLO4 อธิบายความส าคัญของบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการท างานได้ 
CLO5 อธิบายการประยุกต์ใช้บุคลิกภาพในการท างานได้ 

 



มคอ. 2 233 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

623 352 เตรียมสหกิจศึกษา  1(0-3-0) 
CLO3 ระบุบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการท างานได้ 
CLO4 อธิบายความส าคัญของบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการท างานได้ 
CLO5 อธิบายการประยุกต์ใช้บุคลิกภาพในการท างานได้ 

623 353 การฝึกงาน  1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
CLO3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในระหว่างการฝึกงานได้ 
CLO4 ปฏิบัติบัติตามระเบียบวินัยของหน่วยงานที่เข้าฝึกงานได้ 
CLO5 ตรงต่อเวลาในการเข้าฝึกงานและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
CLO6 รับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในระหว่างการฝึกงาน 

623 451 สหกิจศึกษา  12(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
CLO3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในระหว่างสหกิจศึกษาได้ 
CLO4 ปฏิบัติบัติตามระเบียบวินัยของหน่วยงานที่เข้าสหกิจศึกษาได้ 
CLO5 ตรงต่อเวลาในการเข้างานสหกิจศึกษาและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
CLO6 รับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในระหว่างสหกิจศึกษา 

623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 
CLO5 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการจัดท าข้อเสนอโครงงานได้ 
CLO6 รับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการจัดท าข้อเสนอโครงงานได้ครบถ้วน 
CLO7 เข้าพบเพ่ือรายงานความก้าวหน้าต่อที่ปรึกษาโครงงานตรงตามเวลาที่นัดหมาย 

623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2  2(0-6-0) 
CLO4 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการด าเนินการโครงงานได้ 
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CLO5 รับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการด าเนินการโครงงานได้ครบตามวัตถุประสงค์ท่ี
โครงงานก าหนด 

CLO6 เข้าพบเพ่ือรายงานความก้าวหน้าต่อที่ปรึกษาโครงงานตรงตามเวลาที่นัดหมาย 
PLO8  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือด าเนินโครงการได้ 
 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 

CLO3 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได้ 
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2  1(0-3-0) 

CLO2 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได้ 

 

PLO9  คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได้ 
 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2  1(0-3-0) 

CLO3 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ 
623 353 การฝึกงาน  1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 

CLO7 คิดวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาตามหลักการ PDCA ได้ 
623 451 สหกิจศึกษา  12(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 

CLO7 คิดวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาตามหลักการ PDCA ได้ 
623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 

CLO8 วางแผนการท าโครงงานอย่างเป็นระบบได้ 
623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2  2(0-6-0) 

CLO7 วิเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ของโครงงานได้ 
623 551 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 
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CLO1 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมในหัวข้อที่น่าสนใจ
ทางด้านวิศวกรรมได้ 

623 552 หัวข้อพิเศษทางการบัญชี  3(3-0-6) 
CLO1 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมในหัวข้อที่น่าสนใจ

ทางด้านการบัญชีได้ 
623 553 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 

CLO1 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมในหัวข้อที่น่าสนใจ
ทางด้านธุรกิจวิศวกรรมได้ 

PLO10  ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางธุรกิจ
วิศวกรรมได้ 

 623 101 พ้ืนฐานธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและจริยธรรมทางธุรกิจได้ 

623 132 การตลาดอุตสาหกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO1 ก าหนดกลยุทธ์การตลาดที่ตรงตามข้อตกลงและสัญญาการซื้อขาย มีความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบ

ผู้บริโภคได้ 
CLO2 อธิบายสิทธิ กฎระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายของผู้บริโภคและผู้ด าเนินธุรกิจได้ 

623 133 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และลักษณะของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ 
CLO2 อธิบายลักษณะของ ห้างหุ้นส่วน บริษัท และความผิดเกี่ยวกับเช็คได้ 
CLO3 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ งานวิศวกรรมและ
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ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมได้ 
623 353 การฝึกงาน  1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 

CLO8 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมจากสถานการณ์ในระหว่างการ
ฝึกงานได้ 

623 451 สหกิจศึกษา  12(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
CLO8 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมจากสถานการณ์ในระหว่างสหกิจ

ศึกษาได้ 
CLO9 อ้างอิงทฤษฎีที่ใช้ในรายงานสหกิจศึกษาได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ 

623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 
CLO9 เลือกแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลของการท าข้อเสนอโครงงานธุรกิจวิศวกรรมที่ถูกต้องตาม

หลักคุณธรรมและจริยธรรมได้ 
CLO10 อ้างอิงผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับโครงงานได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ 

623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2  2(0-6-0) 
CLO8 เลือกแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลของการท าโครงงานธุรกิจวิศวกรรมที่ถูกต้องตามหลัก

คุณธรรมและจริยธรรมได้ 
CLO9 อ้างอิงทฤษฎีที่ใช้ในโครงงานได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ 

623 525 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายจรรยาบรรณวิชาชีพตรวจสอบภายในได้ 
CLO2 สามารถยกตัวอย่างการปฏิบัติที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

PLO11  อธิบายหลักการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมได้ 
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 623 101 พ้ืนฐานธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO2 อธิบายขนาด หน่วย และตัวแปรพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมได้ 

623 111 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3(2-3-4) 
CLO1 อธิบายหลักการพ้ืนฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

623 133 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
CLO4 อธิบายหลักการทั่วไปของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและความปลอดภัยในงานวิศวกรรมได้ 
CLO5 อธิบายกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ 

623 211 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายกฎข้อ 1 ทางเทอร์โมไดนามิกส์ได้ 
CLO2 อธิบายวัฎจักรก าลังและความเย็นได้ 

623 542 สถิติธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายวิธีทางสถิติท่ีใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจวิศวกรรมได้ 

 

PLO12  อธิบายคุณลักษณะทางเทคนิคและหลักการท างานของอุปกรณ์ทางวิศวกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมได้ 
 623 214 อุปกรณ์การท าความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล  3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายคุณลักษณะทางเทคนิคและหลักการท างานของปั๊มได้ 
CLO2 ระบปุั๊มชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับงานได้ 
CLO3 อธิบายคุณลักษณะทางเทคนิคและหลักการท างานของระบบปรับอากาศและระบบท าความเย็นได้ 

623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต  3(2-3-4) 
CLO1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมได้ 

623 216 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการท างานของการควบคุมเครื่องจักร CNC เพ่ือช่วยในการผลิตชิ้นงานในงานวิศวกรรมได้ 
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623 311 อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก  3(2-3-4) 
CLO1 อธิบายหลักการท างานพ้ืนฐานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้ 
CLO2 เปรียบเทียบราคากับคณุลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้ 

623 312 อุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการท างาน ประเภทอุปกรณ์ และส่วนประกอบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้ 
CLO2 อธิบายรายละเอียดวัสดุ และรายละเอียดด้านเทคนิคของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้ 
CLO3 อธิบายวิธีและแนวทางในการเลือก การซื้อขาย การตลาดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนให้เหมาะสม

กับงานด้านวิศวกรรมได้ 
623 512 อุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง  3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายความเค้น ความเครียด และสมบัติพ้ืนฐานของวัสดุวิศวกรรมได้ 
CLO2 ระบุคุณลักษณะของวัสดุวิศวกรรมส าหรับงานต่าง ๆ ได้ 
CLO3 อธิบายวิธีการจัดเก็บวัสดุวิศวกรรมได้ 
CLO4 อธิบายวิธีการขนย้ายวัสดุวิศวกรรมอย่างปลอดภัยได้ 

623 514 พลังงานทดแทน  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายเทคนิคการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้าได้ 
CLO2 อธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า และพลังงานจาก 

ชีวมวลได้ 
CLO3 ระบุคุณลักษณะของอุปกรณ์ทางด้านพลังงานทดแทนได้ 

623 515 ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการท างานของระบบการเผาไหม้ได้ 
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CLO2 อธิบายคุณลักษณะทางเทคนิคและหลักการท างานของอุปกรณ์ในระบบการเผาไหม้ได้ 
CLO3 อธิบายหลักการควบคุมมลพิษในหม้อไอน้ าและเตาเผาได้ 

623 516 หม้อไอน้ าและอุปกรณ์  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการท างานของหม้อไอน้ าได้ 
CLO2 ระบุประเภทของหม้อไอน้ าได้ 
CLO3 อธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบหม้อไอน้ าได้ 
CLO4 เปรียบเทียบข้อมูลทางเทคนิคของหม้อไอน้ าได้ 

623 517 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายข้อดีและข้อเสียของเชื้อเพลิงชีวมวลได้ 
CLO2 อธิบายเทคนิคการปรับปรุงสภาพเชื้อเพลิงชีวมวลได้ 

 
623 518 การอนุรักษ์พลังงาน  3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายหลักเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานได้ 
CLO2 อธิบายคุณลักษณะทางเทคนิคและหลักการท างานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการ

ประหยัดพลังงานได้ 
PLO13  อ่านแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรมได้ 

 623 112 เขียนแบบวิศวกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม  2(1-3-2) 
CLO1 อ่านแบบทางวิศวกรรมได้ 
CLO2 เขียนแบบทางวิศวกรรมได้ 

623 212 การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย  1(0-3-0) 
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CLO1 เขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยได้ 
623 216 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  3(3-0-6) 

CLO1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร CNC เพ่ือช่วยในการผลิตชิ้นงานในงานวิศวกรรมได้ 
PLO14  ใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมได้ 

 623 111 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3(2-3-4) 
CLO2 ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานได้ 

623 213 เครื่องมือวัดส าหรับธุรกิจวิศวกรรม  3(2-3-4) 
CLO1 อธิบายหลักการของเครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้าและทางกลได้ 
CLO2 วัดระยะขจัด ความเครียด ความเร็ว ความเร่ง ความดัน อัตราไหลและอุณหภูมิได้ 
CLO3 อธิบายรายละเอียดและข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมได้ 
CLO4 ค านวณหาความผิดพลาดจากการวัดด้วยหลักการทางสถิติได้ 

623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต  3(2-3-4) 
CLO2 ใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมได้ 
 

 

PLO15  ออกงบการเงินส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก (microSMEs) ได้ 
 623 121 หลักการบัญชี 1  3(3-0-6) 

CLO1 ออกงบการเงินส าหรับกิจการให้บริการกิจการซื้อขายสินค้าได้ 
623 122 หลักการบัญชี 2  3(3-0-6) 

CLO1 จัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ค านวณหาสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของได้ 
CLO2 ออกงบการเงินส าหรับกิจการอุตสาหกรรมได้ 
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PLO16  ออกงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตได้ 
 623 221 การบัญชีต้นทุน  3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายหลักการและกระบวนการของการบัญชีต้นทุนได้ 
CLO2 บันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งท า ต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐาน และต้นทุนฐานกิจกรรมได้ 

623 222 การบัญชีชั้นกลาง 1  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการและวิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับด้านสินทรัพย์ได้ 
CLO2 จัดแบ่งสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีได้ 
CLO3 แสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินได้ 

623 321 การบัญชีชั้นกลาง 2  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับรายการหนี้สินและส่วนของเจ้าของได้ 
CLO2 น าเสนองบการเงินได้ 

623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม  1(0-3-0) 
CLO3 อธิบายกระบวนการจัดท าใบส าคัญและเอกสารประกอบได้ 
CLO4 บันทึกบัญชีในเอกสารใบส าคัญได้ 

 
 
 
623 521 การบัญชีชั้นสูง 1  3(3-0-6) 

CLO1 บันทึกบัญชีเรื่องการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดได้บัญชีส าหรับ
กิจการร่วมค้าบัญชีกองทุนและกิจการไม่หวังผลก าไรได้ 
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CLO2 ออกงบการเงินระหว่างกาลได้ 
CLO3 บันทึกบัญชีส าหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศบัญชีส านักงานใหญ่และสาขาได้ 
CLO4 แปลงค่างบการเงินได้ 
CLO5 ปฏิบัติการทางบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนช าระ ธุรกิจให้เช่า และธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ได้ 
623 522 การบัญชีชั้นสูง 2  3(3-0-6) 

CLO1 บันทึกบัญชีส าหรับการรวมกิจการ บัญชีที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ 
CLO2 จัดท างบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวมได้ 

623 523 การบัญชีเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
CLO1 จ้ดท าบัญชีเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับน าไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 

PLO17  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อออกงบการเงิน ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และธุรกิจบริการได้ 
 623 324 การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 

CLO1 จัดการทางการเงินโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินได้ 
CLO2 อธิบายการจัดท าแผนและควบคุมทางการเงินได้ 
CLO3 ค านวณหาอัตราส่วนทางการเงิน เพ่ือหาความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินได้ 
CLO4 ค านวณหาความเสี่ยงทางการเงินได้ 
CLO5 ด าเนินงานเพื่อดูความสามารถของผู้บริหารได้ 
CLO6 จัดท างบประมาณการลงทุนได้ 
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623 325 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  2(1-2-3) 
CLO1 อธิบายโครงสร้างทั่วไปของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีได้ 
CLO2 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีในการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีบันทึกรายการทางบัญชี และ

ประมวลผลสารสนเทศทางการบัญชีแบบระบบเชื่อมโยงได้ 
623 535 ระบบส านักงานอัตโนมัติ  3(3-0-6) 

CLO1 ใช้งานระบบส านักงานอัตโนมัติในการจัดการข้อมูลและเอกสารได้ 
CLO2 ใช้งานระบบส านักงานอัตโนมัติในการสื่อสารระหว่างบุคคลได้ 
CLO3 ค้นหาและเก็บข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

623 541 คอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
CLO2 ระบุฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
CLO3 อธิบายหลักการท างานของซอฟท์แวร์ประยุกต์ท่ีใช้ในเชิงธุรกิจและวิศวกรรมได้ 
CLO4 อธิบายระบบโครงสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นได้ 
CLO5 ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจวิศวกรรมได้ 

PLO18  ก าหนดโครงสร้างองค์กร แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์การตลาดตามลักษณะของประเภทธุรกิจได้ 
 623 131 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายหลักการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ได้ 
CLO2 อธิบายโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างอุตสาหกรรมได้ 
CLO3 วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของสภาวะเศรษฐกิจได้ 
CLO4 วิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมได้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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623 132 การตลาดอุตสาหกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 

CLO3 อธิบายหลักการและแนวคิดการตลาดอุตสาหกรรมได้ 
CLO4 อธิบายโครงสร้างและลักษณะทั่วไปของตลาดอุตสาหกรรมได้ 
CLO5 วิเคราะห์ วางแผน และวิจัยตลาดอุตสาหกรรมได้ 
CLO6 ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมได้ 
CLO7 วิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมได้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

623 133 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
CLO6 อธิบายเกี่ยวกับหลักการจัดการกับการบริหารองค์กรได้ 
CLO7 อธิบายหลักการวางแผนงานและการควบคุมงานได้ 
CLO8 อธิบายหลักการจัดการงานบุคคลได้ 
CLO9 อธิบายกลยุทธ์ในการปรับปรุงองค์กรได้ 
CLO10 อธิบายหลักการและแนวคิดการบริหารองค์กรสมัยใหม่ในการท างานได้ 

623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม  1(0-3-0) 
CLO2 ปฏิบัติการกระบวนการขายและน าเสนองานขายได้ 

623 331 การจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายการจัดการโซ่อุปทานได้ 
CLO2 ใช้กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานได้ 
CLO3 ใช้การจัดการโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ 
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CLO4 บูรณาการในโซ่อุปทานได้ 
CLO5 วิเคราะห์แนวโน้มการจัดการโซ่อุปทานในอนาคตได้ 

623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้ 
CLO2 วิเคราะห์ปัจจัยของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ 
CLO3 จัดท ากลยุทธ์ขององค์กร แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ควบคุมและประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์ได้ 
CLO4 น าหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ไปประยุกต์กับการท างานได้ 

623 511 แบบจ าลองต้นทุนงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO1 พิจารณาจุดที่เหมาะสมเชิงต้นทุนรวมและจุดที่เหมาะสมเชิงผลประหยัดสุทธิส าหรับการออกแบบงาน

วิศวกรรมได้ 
623 513 การประมาณราคางานวิศวกรรม  3(3-0-6) 

CLO1 จัดหาและสืบราคาค่าวัสดุและค่าแรงได้ 
CLO2 ถอดแบบและประมาณราคาในงานวิศวกรรมได้ 
CLO3 อธิบายขั้นตอนการเสนอราคา การประกวดราคา และการต่อรองราคาได้ 
CLO4 จัดท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงวดงานทางด้านงานวิศวกรรมได้ 

623 525 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
CLO3 อธบิายการจดัโครงสรา้งองคก์รตามหลกัการควบคุมภายในทีด่ไีด้ 
CLO4 สามารถสรุปการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีด่ที ัว่ทัง้องคก์รได้ 

623 531 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการพ้ืนฐานของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจวิศวกรรมได้ 
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CLO2 อธิบายหลักการตลาดของโครงการธุรกิจวิศวกรรมได้ 
CLO3 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการลงทุนและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการด าเนินโครงการได้ 

623 532 การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายความจ าเป็นในการจัดการโครงการได้ 
CLO2 ก าหนดวัตถุประสงค์ วางแผน ด าเนินการ ประเมินควบคุม และปรับแผนโครงการได้ 

623 533 การน าเสนองานขาย  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายกระบวนการขาย และจรรยาบรรณของนักขายได้ 
CLO2 ปฏิบัติงานขายตามกระบวนการขายและบริการลูกค้าตามหลักการได้ 
CLO3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการขายได้ 

 
623 534 การจัดท าแผนธุรกิจ  3(3-0-6) 

CLO1 เขียนแผนธุรกิจและก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ 
CLO2 เขียนแผนการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์  การตลาด การผลิต  การบริหารการเงิน การลงทุน และ

การบริหารความเสี่ยงได้ 
CLO3 เขียนและน าเสนอแผนธุรกิจได้ 

623 536 ธุรกิจโลจิสติกส์  3(3-0-6) 
CLO1 วางแผนอุปสงค์อุปทานได้ 
CLO2 จัดการการขนส่งได้ 
CLO3 ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงานโลจิสติกส์ได้ 

PLO19  ด าเนินงานโครงงานโดยบูรณาการความรู้ทางธุรกิจและวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านธุรกิจวิศวกรรมได้ 
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 623 351 เตรียมฝึกงาน  1(0-3-0) 
CLO6 อธิบายกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักการ PDCA ได ้

623 352 เตรียมสหกิจศึกษา  1(0-3-0) 
CLO6 อธิบายกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักการ PDCA ได ้

623 451 สหกิจศึกษา  12(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
CLO10 อธิบายที่มาและความส าคัญของหัวข้อปัญหาของหน่วยงานที่เข้าปฏิบัติงานสหกิจได้ 
CLO11 เรียบเรียงเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ 
CLO12 ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงงานที่มีการบูรณาการด้านธุรกิจและวิศวกรรมได้ 
CLO13 วิเคราะห์ปัญหาของหน่วยงานที่เข้าปฏิบัติงานสหกิจโดยบูรณาการความรู้ด้านธุรกิจและวิศวกรรมได้ 
CLO14 ปรับปรุงงานของหน่วยงานที่เข้าปฏิบัติงานสหกิจได้ 
CLO15 ติดตามผลของการปฏิบัติงานสหกิจได ้
CLO16 สรุปผลการด าเนินงานของการปฏิบัติงานสหกิจได้ 
CLO17 อภิปรายผลการด าเนินงานของการปฏิบัติงานสหกิจได้ 
CLO18 เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ของการปฏิบัติงานสหกิจได้ 
CLO19 น าเสนอผลการปรับปรุงงานของหน่วยงานที่เข้าปฏิบัติงานสหกิจได้ 

623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 
CLO11 คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่มีการบูรณาการด้านธุรกิจและวิศวกรรมได้ 
CLO12 เขียนที่มา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของโครงงานได้ 
CLO13 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้ 
CLO14 เขียนระเบียบวิธีวิจัยได้ 
CLO15 น าเสนอข้อเสนอโครงงานได้ 
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623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2  2(0-6-0) 
CLO10 วิเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ของโครงงานได้ 
CLO11 อภิปรายผลการด าเนินโครงงานธุรกิจวิศวกรรมได้ 
CLO12 สรุปผลการด าเนินโครงงานธุรกิจวิศวกรรมได้ 
CLO13 เสนอแนะผลการด าเนินโครงงานโดยบูรณาการความรู้ทางธุรกิจและวิศวกรรมได้ 
CLO14 จัดท าเอกสารปริญญานิพนธ์ได้ 
CLO15 น าเสนอโครงงานได้ 

PLO20  วิเคราะห์แผนธุรกิจในลักษณะความเป็นผูประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ 
 623 132 การตลาดอุตสาหกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 

CLO8 เขียนแผนการตลาดส าหรับการเป็นผู้ประกอบการได้ 
CLO9 วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Marketing) ส ำหรับธุรกิจวิศวกรรมได้ 

623 133 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
CLO11 เขียนแผนการบริหารจัดการองค์กรส าหรับการเป็นผู้ประกอบการได้  

623 221 การบัญชีต้นทุน  3(3-0-6) 
CLO3 วิเคราะห์บัญชีต้นทุนของแผนธุรกิจส าหรับการเป็นผู้ประกอบการได้ 

 
 
623 322 การภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรได้ 
CLO2 ค านวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจ และอากรแสตมป์ได้อย่างถูกต้อง 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

CLO3 ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะได้ 
CLO4 วิเคราะห์ภาษีอากรธุรกิจของแผนธุรกิจส าหรับการเป็นผู้ประกอบการได้ 

623 324 การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
CLO7 เขียนและวิเคราะห์แผนการเงินส าหรับการเป็นผู้ประกอบการได้ 

623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
CLO5 วิเคราะห์ความเสี่ยงส าหรับผู้ประกอบการได้ 
CLO6 เขียนแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับผู้ประกอบการได้ 
CLO7 เขียนแผนธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมส าหรับธุรกิจวิศวกรรมได้ 
CLO8 น าเสนอแผนธุรกิจส าหรับธุรกิจวิศวกรรมได้ 
CLO9 อธิบายความหมายของเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวได้ 
CLO10 วิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันแบบยั่งยืนได้ 

623 526 การจัดการภาษีอากร  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายแนวคิดและความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางการบัญชีและหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรได้ 
CLO2 ค านวณภาษเีงินได้ตามประมวลรัษฎากรได้ 
CLO3 ปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบัญชีเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากรได้ 
CLO4 จัดท ารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรต่อกรมสรรพากรได้ 
CLO5 ค านวนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 
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 หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ให้ผ่ำนความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร หากปรับเกินกว่า 1 ครั้ง ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสูตรมีปัญหาหรืออุปสรรค
ใดจึงจ าเป็นต้องปรับ CLOs มำกกว่ำ 1 ครั้ง 


