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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  พระราชวังสนามจันทร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
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) 
  ชื่อยอภาษาไทย  ทล.บ. (ธุรกิจวิศวกรรม) 
  ชื่อยอภาษาอังกฤษ B.Tech. (Engineering Business) 
 
3. วิชาเอก 
  ไมม ี
 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวชิาการ ไมนอยกวา 140 หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลกัสูตร 4 ป 
  5.2 ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 

    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวชิาการ 

    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวชิาชีพหรือปฏิบัติการ 



มคอ. 2 2 

  5.3 ภาษาที่ใช  ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
  5.4 การรับเขาศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปน

    อยางดี 
  5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
  5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  เริ่มเปดสอนภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2565 
 สภาวชิาการใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 4/2565. วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
  สภาวิชาชีพ.......เห็นชอบหลักสูตรเม่ือวันที ่.… เดือน …………... พ.ศ. ........... 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2567 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
  8.1 เจาหนาที่ ดูแลงานบัญชี งานธุรการ งานจัดซื้อจัดจาง งานขาย งานจัดการสินคาคงคลัง        

  งานการเงิน งานทรัพยากรมนุษย และงานพัฒนาตลาด สําหรับงานธรุกิจวิศวกรรม 
 8.2 นักวจิัย นักวิชาการ ที่ปรึกษา และผูสอนทางธุรกิจวิศวกรรม 
  8.3 ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  9.1 นางสาววรีะนุช  อินทะกันฑ 
   เลขประจําตัวประชาชน 3-5101-00150-XX-X 
   ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย 
   คุณวฒิุ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2556) 
     วศ.ม. (วศิวกรรมพลังงาน) มหาวทิยาลัยเชียงใหม (2552) 
     วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยแมโจ (2549) 
  9.2 นายจารุตม  คุณานพดล 
   เลขประจําตัวประชาชน 3-5001-00377-XX-X 
   ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย 
   คุณวฒิุ บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคาํแหง (2554) 
     วศ.ม. (วศิวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2547) 
     วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวทิยาลัยเชียงใหม (2544) 
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  9.3 นางจันทนา  สังวรโยธิน 
   เลขประจําตัวประชาชน 3-7402-00445-XX-X 
   ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย 
   คุณวฒิุ บธ.ด. (การบริหารธรุกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559) 
     บธ.ม. (การบัญช)ี มหาวิทยาลัยสยาม (2545) 
     บช.บ. (การบัญช)ี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (2547) 
     ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนสนุันทา (2534) 
  9.4 นายปรเมศร  อารมยด ี
   เลขประจําตัวประชาชน 3-1017-01458-XX-X 
   ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย 
   คุณวฒิุ Ph.D. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International 
     Institute of Technology Thammasat University, Thailand (2012) 
     M.Eng.Sc. (Mechanical Engineering Science) 
     The University of New South Wales, Australia (2006) 
     B.Eng. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International 
     Institute of Technology Thammasat University, Thailand (2005) 
  9.5 นายชัชธานนท  โพธิคุณ 
   เลขประจําตัวประชาชน 3-1016-00151-XX-X 
   ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย 
   คุณวฒิุ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2558) 
     วศ.ม. (วศิวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553) 
     วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548) 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้ังแตปลายป พ.ศ. 
2563 เปนตนมาสงผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ทําใหภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจมีความถดถอย
และมีความสัมพันธกับความตองการของตลาดแรงงานที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ การปรับเปลี่ยนโครงสราง
องคกร (Reorganization) โดยการลดขนาดขององคกรใหมีความกระชับคลองตัวโดยเฉพาะผูประกอบการ
ภาคเอกชน บุคลากรในองคกรตองสามารถทํางานไดหลายหลายเพิ่มข้ึน และตองปรับตัวเขากับทักษะใหม ๆ 
จึงเปนสิ่งจําเปนและเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในยุคปกติใหม (New Normal) ซึ่งภารกิจดังกลาวตอง
อาศยับุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีความรูความสามารถเพียงพอ ดวยเหตุน้ี ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จึงไดทํา
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การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม พ.ศ. 2565 ใหเหมาะสมกับความตองการ
ของผูมีสวนไดเสียที่เปนผูใชบัณฑิตของหลักสูตร เชน ผูประกอบการภาครัฐและเอกชน และเพื่อสงเสริมการ
ตอยอดพื้นฐานทักษะของแรงงาน หลักสูตรนี้ไดจัดการใหผูเรียนมีความรูพื้นฐาน ทางดานงานวิศวกรรมทั้งใน
ดานการประมาณราคา การอานรายละเอียดชิ้นงาน เครื่องมือและอุปกรณ การฝกทักษะงานทางวิศวกรรม 
ความเขาใจในขอกําหนดและมาตราฐานตาง ๆ ในงานวิศวกรรม นอกจากนี้ยังจัดใหผูเรียนมีความรูทางดาน
พาณิชยการ และการบัญชี ซึ่งเปนพื้นฐานท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจที่เก่ียวของกับงานวิศวกรรม การจัด
หลักสูตรในลักษณะน้ีกอใหเกิดความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) มีการฝกการคิดวิเคราะหและมีการ
สื่อสารทางดานความคิดเพื่อใหเกิดความรวมมือกันในหมูคณะตามลักษณะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีในอนาคต และสามารถเปนบัณฑิตที่นําความรูทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยเฉพาะหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2565 มีทางเลือกใหนักศึกษาไดลงการเรียนแบบสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษา
จะไดรับประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนในหองเรียนเกิดการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง การทํางานรวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบ และมีความม่ันใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเปน
คุณสมบัติที่พึงประสงคของสถานประกอบการ และการพิจารณาการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิตเพื่อเปด
รายวิชาใหบุคคลภายนอกเขาศึกษา ตามการสอดรับกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเอื้อตอการเรียนรูที่
หลากหลาย และสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการจัด
การศึกษาระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2563 และสอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 กําหนดใหการจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน และการปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนใหเปนรูปแบบออนไลนมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถเขาถึงได
งาย สามารถเรียนไดแบบไมจํากัดสถานที่ ท้ังนี้ เพื่อตอบสนองตอสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID--19) และสอดรับกับสถานการณและเพื่อตอบสนองตอกลุมลูกคาในอนาคตที่
เปล่ียนแปลงไปอาทิเชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุ เปนตน ทั้งน้ีรวมถึงการตอบสนองความตองการทางดาน
ธุรกิจวิศวกรรมอันจะนําไปสูความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันในระดับนานาชาติสอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเปนแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทย
ไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทั้งในระดับกลุมอาชีพระดับภาคและระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยาง
กวางขวางและตอเน่ืองเพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนื” 
 
  11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การปล่ียนแปลงวิถีชีวิตทั้งทางดานสังคมและวัฒนธรรมในทุกมิติ จากสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการใชชีวิตภายใตรูปแบบ New Normal ทําใหทุกภาคสวน
ตองมีการปรับตัว เปลี่ยนวิธีคิด ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม พ.ศ.
2565 จึงเปนการปรับปรุงเพื่อเตรียมความพรอมรับมือกับความเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึน การผลิตบุคลากรที่มี
ความรูความเขาใจในดานการบัญชี และธุรกิจ รวมท้ังมีพ้ืนฐานที่ดีทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะทําให
ประเทศมีความสามารถในการสรางหนวยธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจท่ี
เก่ียวของกับเทคโนโลยีและงานวิศวกรรม ซึ่งทําใหภาพรวมดานความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
สูงข้ึนทันกับสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงไป 
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 เพื่อพัฒนาบุคลากรในประเทศใหมีความรูความสามารถในดานธุรกิจวิศวกรรมเพียงพอตอ
ความตองการ จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหผลิตบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมที่มีคุณภาพ มีความรู
ความสามารถทั้งทางดานทฤษฎี ปฏิบัติโดยเฉพาะการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและพัฒนาทางดานธุรกิจ
วิศวกรรม ตลอดจนสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ มีความคิดสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวชิาการไดอยางตอเน่ืองและเชื่อมโยงและบูรณาการความรูใหเขากับศาสตรสาขาอ่ืนได 
 
  12.2 ความเกี่ยวของกบัพันธกจิของสถาบัน 
 หลักสูตรมีความสอดคลองกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมุงเนนใหบัณฑิตมีศิลป
และศาสตรทางความคิดแบบสรางสรรค มีความคิดอยางเปนระบบเชิงวิทยาศาสตร มีความรอบรู เปนผูนําใน
ถายทอดความรูศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
  13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น ดังน้ี 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับที่เปดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จํานวน 2 รายวิชา 

 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอื่น 

ไมมี 
 

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

600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยแีละวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II) 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา 
 มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดานธุรกิจวิศวกรรมและสามารถนําความรู
ความสามารถไปใชแกปญหาทางดานธุรกิจวิศวกรรมไดอยางมีความคิดสรางสรรคตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม จัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานธุรกิจวิศวกรรมโดยใชการศึกษาที่เนน
ผลลัพธการเรียนรู โดยบัณฑิตเปนผูนํา ผสานศาสตรและศิลป สรางสรรคคุณคาสูสังคม 
 1.2 ความสําคัญ 
 การปรับตวัในทุกภาคสวนโดยเฉพาะในผูประกอบการภาคธุรกิจเอกชน ในรูปแบบ New Normal 
การลดขนาดขององคกรใหมีความกระชับคลองตัวโดยเฉพาะผูประกอบการภาคเอกชน บุคลากรในองคกรตอง
สามารถทํางานไดหลายหลายเพิ่มขึ้น และตองปรับตัวเขากับทักษะใหม ๆ จึงเปนสิ่งจําเปนและเปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงานในยุคปกติใหม (New Normal) ซึ่งภารกิจดังกลาวตองอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและมี
ความรูความสามารถเพียงพอทางดานพณิชยศาสตรและวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองผลิตบัณฑิตที่จะไปเปนบุคลากรทางดานธุรกิจ
วิศวกรรมผูซึ่งมีบทบาทสาํคัญตอการพัฒนาสิ่งตาง ๆ เหลานี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินการในดานดังกลาว จึงไดทําการปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ทั้งทางดานทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเฉพาะสหกิจศึกษาเพ่ือให
บัณฑิตเปนผูมีความรูความสามารถในดานการบริหารจัดการดานธุรกิจวิศวกรรม เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของผูประกอบการดังกลาว นอกจากนี้ การท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยูในจังหวัดนครปฐม จึงเปนโอกาสอันดีในการขยายการศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจ
วิศวกรรมออกไปสูภูมิภาคตะวันตก เพื่อตอบรับกับความตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคน้ีได
อีกทางหนึ่งดวย 
 1.3 วัตถุประสงคและผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 
 1.3.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  1) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถบูรณาการองคความรูท้ังทางดานทฤษฎีและปฏิบัติในดานธุรกิจ 
พาณิชยการ การบัญชี และวิศวกรรม 
  2) เพื่อผลติบัณฑิตที่สามารถประกอบธุรกิจอยางเขาใจในงานวิศวกรรม 
  3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม 
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 1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
ลําดับท่ี ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 
Cognitive Domain 

(Knowledge) 
(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
PLO1 อธิบายความหมายและคุณคา

ของศลิปะและการสรางสรรค
ได 

        

PLO2 อภิปรายความหมายของ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได  

        

PLO3 ระบุความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
การประกอบธรุกิจและทักษะ
พื้นฐานที่จําเปนตอการเปน
ผูประกอบการได 

        

PLO4 มีทักษะการใชภาษา และ
สื่อสารไดตรงตาม
วัตถุประสงคในบริบทการ
สื่อสารที่หลากหลาย 

        

PLO5 เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดตรงตาม
วัตถุประสงค ตลอดจนรูเทา
ทันสื่อและสารสนเทศ 

        

PLO6 แสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
และนําความรูไปใชในการ
พัฒนาตนเองและการดําเนิน
ชีวิต 

        

PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล 
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา 
ซื่อสัตยสุจริต มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง  สังคม 
และส่ิงแวดลอม 

        

PLO8 ใชความคิดสรางสรรคในการ
สรางผลงานหรือดําเนิน
โครงการได 
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ลําดับท่ี ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO9 คิดวเิคราะห วางแผน อยาง
เปนระบบ เพื่อแกไขปญหา
หรือเพื่อออกแบบนวัตกรรม
ได 

        

หมวดวิชาเฉพาะ 
PLO10 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ

ที่ถูกตองตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรมจาก
สถานการณที่เก่ียวของกับ
การดําเนินการทางธุรกิจ
วิศวกรรมได 

        

PLO11 อธิบายหลักการพื้นฐาน
ทางดานวศิวกรรมได 

        

PLO12 อธิบายคุณลักษณะทาง
เทคนิคและหลักการทํางาน
ของอุปกรณทางวศิวกรรมที่
ใชในกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมได 

        

PLO13 อานแบบและเขียนแบบทาง
วิศวกรรมได 

        

PLO14 ใชงานอุปกรณและเครื่องมือ
วัดทางวิศวกรรมได 

        

PLO15 ออกงบการเงินสําหรับธุรกิจ
ขนาดเล็ก (microSMEs) ได 

        

PLO16 ออกงบการเงินของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตได 

        

PLO17 ใชโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการ
บัญชีเพื่อออกงบการเงิน ของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต 
ธุรกิจคาปลีกคาสง และธรุกิจ
บริการได 
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ลําดับท่ี ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO18 กําหนดโครงสรางองคกร 
แนวทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย และกลยุทธ
การตลาดตามลักษณะของ
ประเภทธุรกิจได 

        

PLO19 ดําเนินงานโครงงานโดย
บูรณาการความรูทางธุรกิจ
และวิศวกรรมเพื่อแกปญหา
ดานธุรกิจวิศวกรรมได 

        

PLO20 วเิคราะหแผนธุรกิจ 
ในลักษณะความเปน 
ผูประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและ 
รักษาสิ่งแวดลอมได 

        

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ ในชอง“Cognitive Domain” ระดับตาง ๆ 
 หรือชอง “Psychomotor Domain”และ “Affective Domain”ตามความเหมาะสม 
 
 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร และผลลัพธการเรียนรู ท่ี
คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร ผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณา
การองคความรูทั้งทางดานทฤษฎีและ
ปฏิบัติในดานธุรกิจ พาณิชยการ การ
บัญชี และวศิวกรรม 

           

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบ
ธุรกิจอยางเขาใจในงานวิศวกรรม 

           

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ประกอบธุรกิจ
อยางมีจริยธรรม 

           

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณในชองที่วัตถุประสงคสัมพันธกับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ใหเปนไปตาม
มาตรฐานไมตํ่ากวาที่ อว. กําหนด
ภายในระยะเวลา 5 ป 

ติดตามและประเมินหลักสูตร
อยางสมํ่าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
 

ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 3 ป 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม
ความตองการของหนวยงาน 
องคกรและสถานประกอบการ 

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

2. เอกสารการปรับปรุงแกไข
หลักสูตร 

แผนการสงเสริมการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสาํคัญภายในระยะเวลา 
2 ป 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรูแก
อาจารย เพื่อสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเน่ือง 

3. สงเสรมิการประเมินผลที่เนน
พัฒนาการของผูเรียน 

4. จัดกิจกรรมเสรมินอก
หลักสูตรท่ีเนนทักษะการ
เรียนรูทั้ง 5 ดาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะแกคณาจารย 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรูดวยตนเอง 

4. จํานวนรายวิชาที่ใชการ
ประเมินผลที่เนนพัฒนาการ
ของผูเรียน 

5. ผลการประเมินการมีสวนรวม
ของผูเรียนในการจัดการเรียน
การสอนกิจกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารยตามผลลัพธ
การเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรท่ี
ครอบคลุมผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
ภายในระยะเวลา 2 ป 

พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารยที่เนนการสอนดาน
คณุธรรมจริยธรรม ดานความรู 
ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะหและส่ือสาร  

1. จํานวนโครงการการพัฒนา
ทักษะการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรูท้ัง     
5 ดาน 

2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอทักษะการสอน
ของอาจารยที่มุงผลการ
เรียนรูท้ัง 5 ดาน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
 

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

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ
เปล่ียนแปลงภายหลัง 

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
   มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน จํานวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 

8 สัปดาห 
  1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
   ไมมี 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
  2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาตน    เดอืนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
   ภาคการศึกษาปลาย   เดือนพฤศจิกายน – เมษายน 
   ภาคการศึกษาฤดูรอน   เดือนเมษายน – มิถุนายน 
  2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
   2.2.1 ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  2.2.2 ผานการคัดเลือกตามเกณฑของ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม และ/หรือเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเกี่ยวของกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขา
ศึกษาในระดับปริญญาตร ี
   2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
  2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
 2.3.1 ปญหาการปรับตัว เน่ืองจากนักศึกษามาจากหลายที่ หลากหลายวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่นและอาหารการกินที่แตกตางกันไป เมื่อตองมาใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จึงมีปญหาในการปรับตัวให
เขากับสิ่งแวดลอมใหม ๆ 
 2.3.2 ปญหาการเรียนดวยความรูความเขาใจในวิชาพื้นฐานที่แตกตางกันในหลาย ๆ โรงเรียนท่ี
นักศึกษาเรียนมา สงผลใหเมื่อเขามาเรียนในระดับอุดมศึกษา จึงมีปญหาดานการเรียนตอในระดับความรูท่ี
สูงข้ึน อีกทั้งยังขาดการวางแผนการเรียนอยางเปนระบบแบบแผน 
 2.3.3 ปญหาทางดานการเงิน มีนักศึกษาบางสวนขาดแคลนทุนทรัพยในการเรียน 
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  2.4 กลยุทธในการดาํเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศกึษาในขอ 2.3 
 2.4.1 กําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลเอาใจใสใกลชิด รวมทั้งมีนักศึกษารุนพี่คอยให
คําแนะนําในเรื่องการใชชีวติในมหาวิทยาลัย 
 2.4.2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดใหมีการสอนปรับพื้นฐานใหกับนักศึกษาทุกคนในชวง
กอนท่ีจะเปดภาคการศึกษาตน ท้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจในกลุมของ
รายวิชาพื้นฐานเพิ่มขึ้น อีกทั้งปรับระดับความรูพื้นฐานของนักศึกษาใหทัดเทียมกัน 
 2.4.3 นักศึกษาสามารถขอกูเงินโครงการกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได นอกจากน้ี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีทุนการศึกษาในโครงการ
ตาง ๆ รวมถึงการจัดใหนักศึกษาที่มีรายไดนอยใหมาทํางานพิเศษในภาควิชาฯ 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ชั้นปที่  จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ชั้นปที่ 1 70 70 70 70 70 

ชั้นปที่ 2 - 70 70 70 70 

ชั้นปที่ 3 - - 70 70 70 

ชั้นปที่ 4 - - - 70 70 

รวม 70 140 210 280 280 

จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 70 70 

 
  2.6 งบประมาณตามแผน 
   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คาบํารุงการศึกษา 560,000 1,120,000 1,680,000 2,240,000 2,240,000 

คาลงทะเบียน 2,100,000 4,200,000 6,300,000 8,400,000 8,400,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,092,776 5,398,343 5,722,243 6,065,578 6,429,512 

รวมรายรับ 7,752,776 10,718,343 13,702,243 16,705,578 17,069,512 
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   2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบดําเนินการ 

คาใชจายบุคลากร 3,731,850 3,955,761 4,193,107 4,444,693 4,711,375 

คาใชจายดําเนินงาน 2,104,841 4,209,683 6,314,524  8,419,365  8,419,365 
รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย 560,000 1,120,000 1,680,000 2,240,000 2,240,000 

รวม (ก) 6,396,691 9,285,444 12,187,630 15,104,058 15,370,740 

ข. งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 
คาครุภัณฑเพ่ือการ
พัฒนาหลักสูตร 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

คาสิ่งกอสราง - - - - - 

รวม (ข) 975,000 975,000 975,000 975,000 975,000 

รวม (ก)+(ข) 7,371,691 10,260,444 13,162,630 16,079,058 16,345,740 

จํานวนนักศกึษา 70 140 210 280 280 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 105,310 73,289 62,679 57,425 58,378 
หมายเหต ุ: คาใชจายสูงสุดตอคนตอป 105,310 บาท 
 
  2.7 ระบบการศึกษา 
   []  แบบชั้นเรียน 
   [    ]  แบบทางไกลผานสื่อส่ิงพิมพเปนหลกั 
   [    ]  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 
   [    ]  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (e-learning) 
   [    ]  แบบทางไกลอินเทอรเน็ต 
   [    ]  อื่น ๆ (ระบุ) 
   หมายเหตุ : อาจมีการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลอินเทอรเน็ตในบางรายวชิา 
 
  2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
  เปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปล่ียนแปลงภายหลัง 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
  3.1 หลักสูตร 
   3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสตูรไมนอยกวา  140  หนวยกิต 
   3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
  โครงสรางหลักสูตร (ปกติ) 
  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   วิชาบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต 
   วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 30 หนวยกิต 
   วชิาบังคับ จํานวน 53 หนวยกิต 
   วิชาบังคับเลอืก จํานวน 12 หนวยกิต 
   วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสร ี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
  โครงสรางหลักสูตร (สหกิจศกึษา) 
  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   วิชาบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต 
   วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 30 หนวยกิต 
   วิชาบังคับ จํานวน 59 หนวยกิต 
   วิชาบังคับเลอืก จํานวน 12 หนวยกิต 
   วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสร ี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
   3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 รหัสวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 กลุมวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
 SU101 – SU109 วิชาบังคับ 
 SU110 – SU199 วิชาเลือก 
 กลุมวิชาภาษา 
 SU201 – SU209 วิชาบังคบั 
 SU210 – SU299 วิชาเลือก 
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 กลุมวิชาความรับผิดชอบตอสังคม 
 SU301 – SU309 วิชาบังคบั 
 SU310 – SU399 วิชาเลือก 
 กลุมวิชาความเปนผูประกอบการ 
 SU401 – SU409 วิชาบังคบั 
 SU410 – SU499 วิชาเลือก 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 กําหนดไวเปนเลข 6 หลักโดยแบงออกเปนสองกลุม กลุมละสามหลัก 
 เลขสามหลักแรก เปนเลขประจําหนวยงานหรือกลุมวิชาที่รับผิดชอบวิชาน้ัน ๆ ดังน้ี 
 600 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 623 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 เลขสามหลักหลัง เปนเลขบอกรหสัวชิาดังน้ี 
 เลขตัวแรก หมายถึง ระดับช้ันปที่นักศึกษาปกติควรเรียนได คือ 

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

 เลขตัวท่ีสอง หมายถึง กลุมของรายวิชา คอื 
0 = กลุมวิชาพื้นฐานธุรกิจวิศวกรรม 
1 = กลุมวิชาชีพวิศวกรรม 
2 = กลุมวิชาชีพการบัญชี 
3 = กลุมวิชาบริหารธรุกิจ 
4 = กลุมวิชาอ่ืน ๆ 
5 = วชิาสัมมนาและงานโครงงานธรุกิจวิศวกรรม 

 เลขตัวท่ีสาม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา 
    
   3.1.3.2 การคิดหนวยกิต 
     รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
     รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
     การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
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     การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมน้ัน ๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 
1 หนวยกิต 

     ในแตละรายวชิากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิตจาก จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 
(บ) ชั่วโมงปฏิบัต ิ(ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอ 1 
สัปดาหแลวหารดวย 3 ซึ่งมีวิธคิีด ดังน้ี 

     จํานวนหนวยกิต = บ + ป + น 
               3 
   การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยเลข 4 ตัวคือ 

เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชาน้ัน 
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูในวงเล็บบอกโดย 

      เลขตัวที่สองบอกจํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห 
      เลขตัวที่สามบอกจํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
      เลขตัวที่ส่ีบอกจํานวนช่ัวโมงศกึษานอกเวลาตอสัปดาห 
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   3.1.3.3 รายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปกติและสหกิจ) จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต ประกอบดวย 
     (1)  วิชาบังคับ จํานวน  24  หนวยกิต ประกอบดวย 
   กลุมวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
SU101  ศิลปะศิลปากร        3(3-0-6) 

  (Silpakorn Arts) 
SU102  ศิลปากรสรางสรรค       3(3-0-6) 
  (Creative Silpakorn) 
 
   กลุมวิชาภาษา 
SU201*  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 
  (English in the Digital Era) 
SU202*  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ     3(2-2-5) 
  (English for International Communication) 
SU203  ทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรค      3(3-0-6) 
  (Creative Communication Skills) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ตั้งแต B1 ขึ้นไป และรายวิชา 
 SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ นักศกึษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ตั้งแต B2 ขึ้นไป หรือมีผลการทดสอบ
 ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเทาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไดรับยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา
 ดังกลาว นักศึกษาจะไดรับผลการศกึษาเปน S (Satisfactory) และไดรับหนวยกิตสะสมโดยไมนํามาคํานวณคาผลการเรยีนเฉลี่ย 
 

   กลุมวิชาความรับผิดชอบตอสังคม 
SU301  พลเมืองต่ืนรู        3(3-0-6) 
  (Active Citizen) 
 
   กลุมวิชาความเปนผูประกอบการ 
SU401  ความเปนผูประกอบการที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม    3(3-0-6) 

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

    (2)  วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต ประกอบดวย 
   กลุมวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
SU110  มนุษยกับการสรางสรรค       3(3-0-6) 
  (Man and Creativity) 
SU111  บาน         3(3-0-6) 
  (Home) 
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SU112  ความสุข         3(3-0-6) 
  (Happiness) 
SU113  การต้ังคําถามและวิธีการ       3(3-0-6) 
  (Asking Questions and Methods) 
SU114  เทคโนโลยเีปล่ียนโลก       3(3-0-6) 
  (Disruptive Technology) 
SU115  อาหารเพ่ือสุขภาพ       3(3-0-6) 
  (Food for Health) 
SU116  ศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทย     3(3-0-6) 
  (Modern and Contemporary Art in Thailand) 
SU117  ศิลปะกับวฒันธรรมทางการเห็น      3(3-0-6) 
  (Art and Visual Culture) 
SU118  สถาปตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต    3(3-0-6) 
  (Architecture and Art in South East Asia) 
SU119  การอานวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 
  (Literary Reading for Life Quality Improvement) 
SU120  ไทยศึกษา        3(3-0-6) 
  (Thai Studies) 
SU121  วถิีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน      3(3-0-6) 
  (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 
SU122  สมาธิเชิงประยุกต       3(3-0-6) 
  (Applied Meditation) 
SU123  วถิีชีวิตในสังคมพหุวฒันธรรม      3(3-0-6) 
  (Ways of Life in Multicultural Society) 
SU124  เหตกุารณโลกปจจุบัน       3(3-0-6) 
  (Contemporary World Affairs) 
SU125  มนุษยกับการคิด        3(3-0-6) 
  (Man and Thinking) 
SU126  ศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชุมชน     3(3-0-6) 
  (Contemporary Applied Arts and Mediafor Community) 
SU127  กระบวนการเรียนรูระบบสัญลกัษณในศตวรรษที ่21    3(3-0-6) 
  (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 
SU128  การตคีวามศิลปะ        3(3-0-6) 
  (Interpretation of Arts) 
SU129  ทักษะการรูเทาทันสารสนเทศและสื่อ     3(3-0-6) 
  (Information and Media Literacy Skills) 
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SU130  การพัฒนาการคดิ       3(3-0-6) 
  (Thinking Development) 
SU131  การจัดการสารสนเทศเบื้องตน      3(3-0-6) 
  (Introduction to Information Management) 
SU132  โลกและดาราศาสตรในสหัสวรรษที่ 3     3(3-0-6) 
  (Earth and Astronomy in the Third Millennium) 
SU133  การจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน      3(3-0-6) 
  (Household Environmental Management) 
SU134  ความรอบรูทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  3(3-0-6) 
  (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 
SU135  ศลิปะการดํารงชีวติ       3(3-0-6) 
  (Art of Living) 
SU136  เทคโนโลยเีครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
  (Technology of Appliances in Daily Life) 
SU137  เทคโนโลยกีารส่ือสารกับมนุษย      3(3-0-6) 
  (Communication Technology and Human) 
SU138  ไฟฟากับชีวติประจําวัน       3(3-0-6) 
  (Electricity and Everyday Life) 
SU139  การพัฒนาภาวะผูนํา       3(3-0-6) 
  (Leadership Development) 
SU140  เทคโนโลยพีลังงานทดแทน      3(3-0-6) 
  (Renewable Energy Technology) 
SU141  การแกปญหาแบบสรางสรรค      3(3-0-6) 
  (Creative Problem Solving) 
SU142  ดนตรีอาเซียน        3(3-0-6) 
  (ASEAN Music) 
SU143  สุนทรียภาพแหงการฟง       3(3-0-6) 
  (Aesthetics of Listening) 
SU144  สมาธิในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  (Meditation in Daily Life) 
SU145  สังคมและวัฒนธรรมไทย       3(3-0-6) 
  (Thai Society and Culture) 
SU146  โครงการพระราชดําริ       3(3-0-6) 
  (Royal Initiative Projects) 
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SU147  ภาพและเสียงดิจิทัล       3(3-0-6) 
  (Digital Imaging and Sound) 
SU148  พลวัตสังคมไทย        3(3-0-6) 
  (Dynamics of Thai Society) 
SU149  การดแูลสุขภาพ        3(3-0-6) 
  (Health Care) 
SU150  ภาพยนตรวิจักษ        3(3-0-6) 
  (Film Appreciation) 
SU151  ความเขาใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ     3(3-0-6) 
  (Understanding Ancient World Civilization) 
SU152  ภูมิปญญาไทยกับการสรางสรรค      3(3-0-6) 
  (Thai Wisdom and Creativity) 
SU153  สุนทรียศาสตรเบื้องตน       3(3-0-6) 
  (Basic Aesthetics) 
SU154  การออกแบบและสรางสรรคในศิลปะตะวันออก    3(3-0-6) 
  (Design and Creation in Oriental Arts) 
SU155  มองกรุงเทพผานศิลปะ       3(3-0-6) 
  (Understanding Bangkok through Its Art) 
SU156  ศิลปกรรมกับสังคมวฒันธรรมไทย      3(3-0-6) 
  (Art in Thai Society and Culture) 
SU157  วัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  (Culture in Everyday Life) 
SU158  การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต      3(3-0-6) 
  (Exercise for the Quality of Life) 
 
   กลุมวิชาภาษา 
SU210  การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสบืคน    3(3-0-6) 
  (Thai Usage for Communication and Retrieval) 
SU211  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาและภาษาในอาเซียน    3(3-0-6) 
  (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 
SU212  ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสารดานวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
  (French for Cultural Communication)  
SU213  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต      3(3-0-6) 
  (Thai Language for Life Development) 
SU214  ภาษาจีนเพื่ออาชีพ       3(3-0-6) 
  (Chinese for Careers) 
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SU215  นิทานและการละเลนพื้นบาน      3(3-0-6) 
  (Folktales and Folk Plays) 
SU216  การอานภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ     3(3-0-6) 
  (EnglishReading for Criticism) 
SU217  การนําเสนอเชิงสรางสรรคดวยภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
  (Creative Pitching and Presentation in English) 
SU218  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
  (English for Science and Technology) 
 
   กลุมวิชาความรับผิดชอบตอสังคม 
SU310  การอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
  (Cultural Heritage Conservation and Management) 
SU311  งานสรางสรรคและนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21    3(3-0-6) 
  (Creation and Innovation in the 21st Century) 
SU312  เพศสภาพและเพศวิถ ี       3(3-0-6) 
  (Gender and Sexuality)  
SU313  ธรรมชาติวิจักษ        3(3-0-6) 
  (Nature Appreciation) 
SU314  รักษนก         3(3-0-6) 
  (Bird Conservation) 
SU315  การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม    3(3-0-6) 
  (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
SU316  โลกของจุลินทรีย        3(3-0-6) 
  (Microbial World) 
SU317  อินเทอรเน็ตสีขาว       3(3-0-6) 
  (White Internet) 
SU318  สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน      3(3-0-6) 
  (Environment, Pollution and Energy) 
SU319  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน   3(3-0-6) 
  (Science and Technology for Sustainable Development)  
SU320  โลกแหงนวัตกรรม       3(3-0-6) 
  (World of Innovations)  
SU321  วัสดุและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 
  (Materials and Environmental Impacts)  
SU322  การดแูลสัตวเล้ียง       3(3-0-6) 
  (Pet Care) 
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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) 
 
   กลุมวิชาความเปนผูประกอบการ 
SU410  การจัดการเอกสารและจดหมายเหต ุ     3(3-0-6) 
  (Records and Archives Management) 
SU411  การเพาะเห็ดและการตอยอดทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
  (Mushroom Farming and Business Extension) 
SU412  เทคโนโลย ีเทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอรต    3(3-0-6) 
  (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 
SU413  มหัศจรรยผลิตภัณฑเทคโนโลยชีีวภาพ     3(3-0-6) 
  (Amazing Biotechnology Products) 
SU414  ภูมิปญญาทองถิ่นสูกระบวนการผลิต     3(3-0-6) 
  (Indigenous Knowledge toward Production Process) 
SU415  การตลาดและการเงินพื้นฐานสําหรับผูประกอบการ    3(3-0-6) 
  (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
SU416  ธุรกิจดจิิทัล        3(3-0-6) 
  (Digital Business) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา  104  หนวยกิต ประกอบดวย 
     (1)  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ปกติและสหกิจศึกษา) จํานวน  30  หนวยกิต ประกอบดวย 

623 101 พื้นฐานธุรกิจวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Business Fundamentals) 
623 111 อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส      3(2-3-4) 

(Electrical and Electronic Devices) 
623 112 เขียนแบบวิศวกรรมสาํหรับธุรกิจวิศวกรรม     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) 
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623 131 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  (Industrial Economics) 
623 132 การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธรุกิจวศิวกรรม    3(3-0-6) 
  (Industrial Marketing for Engineering Business) 
623 211 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับธุรกิจวิศวกรรม     3(3-0-6) 
  (Thermo – Fluids for Engineering Business) 
623 212 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย      1(0-3-0) 
  (Computer Aided Design) 
623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต      3(2-3-4) 
  (Manufacturing Processes Technology) 
623 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต    3(3-0-6) 
  (Technical English for Applied Science) 
 
     (2)  วิชาบังคับ (ปกติ) จํานวน  53  หนวยกิต ประกอบดวย 
600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยแีละวิศวกรรม 1   1(0-3-0) 
  (Creativity in World of Technology and Engineering I) 
600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยแีละวิศวกรรม 2   1(0-3-0) 
  (Creativity in World of Technology and Engineering II) 
623 133 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย     3(3-0-6) 
  (Organization and Human Resources Management) 
623 213 เครื่องมือวัดสําหรับธุรกิจวิศวกรรม      3(2-3-4) 
  (Measuring Instruments for Engineering Business) 
623 214 อุปกรณการทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล    3(3-0-6) 
  (Refrigeration Equipment and Fluid Machinery) 
623 216 คอมพิวเตอรชวยในการผลิต      3(3-0-6) 
  (Computer Aided Manufacturing) 
623 221 การบัญชีตนทุน        3(3-0-6) 
  (Cost Accounting) 
623 222 การบัญชีช้ันกลาง 1       3(3-0-6) 
  (Intermediate Accounting I) 
623 311 อุปกรณไฮดรอลิกและนิวเมติก      3(2-3-4) 
  (Hydraulic and Pneumatic Components) 
623 312 อุปกรณเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน     3(3-0-6) 
  (Heat Exchanger Equipment) 
623 321 การบัญชีช้ันกลาง 2       3(3-0-6) 
  (Intermediate Accounting II) 
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623 322 การภาษีอากรธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Taxation) 
623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวศิวกรรม       1(0-3-0) 
  (Operations in Engineering Business) 
623 324 การวเิคราะหการเงินธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Financial Analysis) 
623 325 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี      2(1-2-3) 
  (Accounting Software Package) 
623 331 การจัดการหวงโซอุปทานสําหรับธรุกิจวิศวกรรม    3(3-0-6) 
  (Supply Chain Management for Engineering Business) 
623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ       3(3-0-6) 
  (Strategic Management) 
623 351 เตรียมฝกงาน        1*(0-3-0) 
  (Preparation for Practical Training) 
623 353 การฝกงาน 1*(ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง) 
  (Practical Training) 
623 441 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต    3(3-0-6) 
  (Communicative English for Applied Science) 
623 452 ระเบียบวิธีวิจัยสาํหรับธุรกิจวิศวกรรม     2(2-0-4) 
  (Research methodology for engineering business) 
623 453 การเตรียมความพรอมสูอาชีพ      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) จํานวน  59  หนวยกิต ประกอบดวย 
600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยแีละวิศวกรรม 1   1(0-3-0) 
  (Creativity in World of Technology and Engineering I) 
600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยแีละวิศวกรรม 2   1(0-3-0) 
  (Creativity in World of Technology and Engineering II) 
623 133 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย     3(3-0-6) 
  (Organization and Human Resources Management) 
623 213 เครื่องมือวัดสําหรับธุรกิจวิศวกรรม      3(2-3-4) 
  (Measuring Instruments for Engineering Business) 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไมนับหนวยกิต 
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623 214 อุปกรณการทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล    3(3-0-6) 
  (Refrigeration Equipment and Fluid Machinery) 
623 216 คอมพิวเตอรชวยในการผลิต      3(3-0-6) 
  (Computer Aided Manufacturing) 
623 221 การบัญชีตนทุน        3(3-0-6) 
  (Cost Accounting) 
623 222 การบัญชีช้ันกลาง 1       3(3-0-6) 
  (Intermediate Accounting I) 
623 311 อุปกรณไฮดรอลิกและนิวเมติก      3(2-3-4) 
  (Hydraulic and Pneumatic Components) 
623 312 อุปกรณเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน     3(3-0-6) 
  (Heat Exchanger Equipment) 
623 321 การบัญชีช้ันกลาง 2       3(3-0-6) 
  (Intermediate Accounting II) 
623 322 การภาษีอากรธรุกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Taxation) 
623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม       1(0-3-0) 
  (Operations in Engineering Business) 
623 324 การวิเคราะหการเงินธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Financial Analysis) 
623 325 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี      2(1-2-3) 
  (Accounting Software Package) 
623 331 การจัดการหวงโซอุปทานสําหรับธรุกิจวิศวกรรม    3(3-0-6) 
  (Supply Chain Management for Engineering Business) 
623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ       3(3-0-6) 
  (Strategic Management) 
623 352 เตรียมสหกิจศึกษา       1*(0-3-0) 
  (Preparation for Cooperative Education) 
623 353 การฝกงาน 1*(ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง) 
  (Practical Training) 
623 441 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต    3(3-0-6) 
  (Communicative English for Applied Science) 
623 451 สหกิจศกึษา 12(ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง) 
  (Cooperative Education) 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไมนับหนวยกิต 
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     (4)  วิชาบังคับเลือก (ปกติและสหกิจศึกษา) จํานวน  12  หนวยกิต 
  โดยเลือกศึกษาจากแขนงใดแขนงหนึ่ง ตอไปน้ี 
     แขนงวิชาการบญัชี 
623 521 การบัญชีช้ันสูง 1        3(3-0-6) 
  (Advanced Accounting I) 
623 522 การบัญชีช้ันสูง 2        3(3-0-6) 
  (Advanced Accounting II) 
623 523 การบัญชีเพ่ือการจัดการ       3(3-0-6) 
  (Managerial Accounting) 
623 524 การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย     3(3-0-6) 
  (Investment Decision Making in the Stock Exchange) 
     แขนงวิชาการบริหารจัดการดานวิศวกรรม 
623 511 แบบจําลองตนทุนงานวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Cost Modeling) 
623 531 การประเมินความเปนไปไดของโครงการ     3(3-0-6) 
  (Project Feasibility Assessment) 
623 532 การบริหารโครงการธรุกิจวิศวกรรม     3(3-0-6) 
  (Engineering Business Project Management) 
623 533 การนําเสนองานขาย       3(3-0-6) 
  (Sales Representations) 
 
     (5)  วิชาเลือก (ปกติ) จํานวนไมนอยกวา  9  หนวยกิต 
  วิชาเลือก (สหกิจศึกษา) จํานวนไมนอยกวา  3  หนวยกิต 
  โดยเลือกจากรายวิชาตอไปน้ีโดยไมซ้ํากับวิชาบังคับเลือก 
     กลุมวิชาวิศวกรรมศาสตร 
623 512 อุปกรณวสัดุกอสราง       3(3-0-6) 
  (Construction Materials) 
623 513 การประมาณราคางานวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Cost Estimation) 
623 514 พลังงานทดแทน        3(3-0-6) 
  (Renewable Energy) 
623 515 ระบบการเผาไหมและอุปกรณควบคุมมลพิษ    3(3-0-6) 
  (Combustion System and Emission Control Devices) 
623 516 หมอไอน้ําและอุปกรณ       3(3-0-6) 
  (Boiler and Equipment) 



มคอ. 2 27 

623 517 เช้ือเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ      3(3-0-6) 
  (Biomass Fuel and Its Conversion) 
623 518 การอนุรกัษพลังงาน       3(3-0-6) 
  (Energy Conservation) 
623 541 คอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจวิศวกรรม     3(3-0-6) 
  (Computer for Engineering Business) 
623 542 สถิติธุรกิจวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Business Statistics) 
623 551 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Special Topic in Engineering) 
     กลุมวิชาธุรกิจ 
623 511 แบบจําลองตนทุนงานวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Cost Modeling) 
623 521 การบัญชีช้ันสูง 1        3(3-0-6) 
  (Advanced Accounting I) 
623 522 การบัญชีช้ันสูง 2        3(3-0-6) 
  (Advanced Accounting II) 
623 523 การบัญชีเพ่ือการจัดการ       3(3-0-6) 
  (Managerial Accounting) 
623 524 การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย     3(3-0-6) 
  (Investment Decision Making in the Stock Exchange) 
623 525 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน    3(3-0-6) 
  (Internal Audit and Control) 
623 526 การจัดการภาษีอากร       3(3-0-6) 
  (Tax Management) 
623 531 การประเมินความเปนไปไดของโครงการ     3(3-0-6) 
  (Project Feasibility Assessment) 
623 532 การบรหิารโครงการธรุกิจวิศวกรรม     3(3-0-6) 
  (Engineering Business Project Management) 
623 533 การนําเสนองานขาย       3(3-0-6) 
  (Sales Representations) 
623 534 การจัดทําแผนธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Plan) 
623 535 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ       3(3-0-6) 
  (Office Automation Systems) 
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623 536 ธุรกิจโลจิสติกส        3(3-0-6) 
  (Logistics Business) 
623 552 หัวขอพิเศษทางการบัญชี       3(3-0-6) 

(Special Topic in Accounting) 
623 553 หัวขอพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Special Topic in Engineering Business) 
 
 หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชา ในระดับปริญญาตรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
วิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ถานักศึกษาเลือก
ศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยในกลุมวิชา
บังคับและกลุมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 
 
หมายเหต ุ  การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด

รายวิชาหน่ึงไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได 
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 3.1.4 แสดงแผนการศกึษา 
 3.1.4.1 แผนการศึกษา (ปกต)ิ 
 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(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 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
……….….. วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจํานวน 18 
 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป- น) 
SU102 ศิลปากรสรางสรรค 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 3(2-2-5) 

623 111 อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-4) 
623 112 เขียนแบบวิศวกรรมสาํหรับธุรกิจวิศวกรรม 2(1-3-2) 
623 122 หลักการบัญชี 2 3(3-0-6) 

623 132 การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธรุกิจวศิวกรรม 3(3-0-6) 

623 133 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 20 
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ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป- น) 
SUxxx วชิาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 

600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยแีละวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
623 211 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
623 212 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 1(0-3-0) 
623 221 การบัญชีตนทุน 3(3-0-6) 
623 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 17 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

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

600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยแีละวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
623 213 เครื่องมือวัดสาํหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(2-3-4) 
623 214 อุปกรณการทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 3(2-3-4) 
623 216 คอมพิวเตอรชวยในการผลิต 3(3-0-6) 
623 222 การบัญชีช้ันกลาง 1 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 19 
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ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

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

623 311 อุปกรณไฮดรอลิกและนิวเมติก 3(2-3-4) 
623 321 การบัญชีช้ันกลาง 2 3(3-0-6) 
623 322 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
623 323 ปฏิบัติการธรุกิจวิศวกรรม 1(0-3-0) 
623 331 การจัดการหวงโซอุปทานสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 19 
 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

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

623 312 อุปกรณเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน 3(3-0-6) 
623 324 การวเิคราะหการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
623 325 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2(1-2-3) 
623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
623 351 เตรียมฝกงาน 1*(0-3-0) 
……….….. วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจํานวน 17 
 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป- น) 
623 353 การฝกงาน 1*(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

รวมจํานวน - 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไมนับหนวยกิต 
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ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

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

รวมจํานวน 15 
 

ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

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

รวมจํานวน 15 
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 3.1.4.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา) 
 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(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 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
……….….. วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจํานวน 18 
 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป- น) 
SU102 ศิลปากรสรางสรรค 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 3(2-2-5) 

623 111 อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-4) 
623 112 เขียนแบบวศิวกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 2(1-3-2) 
623 122 หลักการบัญชี 2 3(3-0-6) 

623 132 การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธรุกิจวศิวกรรม 3(3-0-6) 

623 133 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 20 
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ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป- น) 
SUxxx วชิาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 

600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยแีละวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
623 211 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
623 212 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 1(0-3-0) 
623 221 การบัญชีตนทุน 3(3-0-6) 
623 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 17 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

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

600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยแีละวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
623 213 เครื่องมือวัดสาํหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(2-3-4) 
623 214 อุปกรณการทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 3(2-3-4) 
623 216 คอมพิวเตอรชวยในการผลิต 3(3-0-6) 
623 222 การบัญชีช้ันกลาง 1 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 19 
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ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

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

623 311 อุปกรณไฮดรอลิกและนิวเมติก 3(2-3-4) 
623 321 การบัญชีช้ันกลาง 2 3(3-0-6) 
623 322 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
623 323 ปฏิบัติการธรุกิจวิศวกรรม 1(0-3-0) 
623 331 การจัดการหวงโซอุปทานสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 19 
 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

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

623 312 อุปกรณเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน 3(3-0-6) 
623 324 การวเิคราะหการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
623 325 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2(1-2-3) 
623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
623 352 เตรียมสหกิจศึกษา 1*(0-3-0) 
……….….. วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจํานวน 17 
 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป- น) 
623 353 การฝกงาน 1*(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

รวมจํานวน - 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไมนับหนวยกิต 
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ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

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

รวมจํานวน 12 
 

ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

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

รวมจํานวน 18 
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 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts) 
  ความซาบซึ้งในคุณคาและความงามของธรรมชาติ งานสรางสรรคทางศิลปะ ทัศนศิลป 

ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปตยกรรม ทั้งของไทยและ
ตางประเทศ และความเชื่อมโยงทางสุนทรียศาสตร 

  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 ศิลปากรสรางสรรค 3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn) 
  การบูรณาการการเรียนรู ผานการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการดวยกิจกรรม

สรางสรรค  การพัฒนาทักษะการเปนผูนําและการเปนผูตามที่ดี ทักษะการติดตอสื่อสาร ทักษะ
การเรียนรูและการทํางานอยางสรางสรรค ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมของนักศึกษา การ
ปลกูฝงเอกลักษณและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหกับนักศึกษา โครงการสรางสรรคใน
ประเด็นท่ีสนใจภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหเกิดการรับรูหรือการเปลี่ยนแปลง 

  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 มนุษยกับการสรางสรรค 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 
  วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษยในการสรางสรรคทั้งสิ่งท่ีเปนนามธรรม

และรูปธรรม ซึ่งเปนรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษยในดานตาง ๆ ที่สืบเน่ืองจากโบราณ
สมัยมาถึงปจจุบัน ปจจัยท่ีเอ้ือตอการสรางสรรค กระบวนการสรางสรรค ลักษณะและผลผลิตของ
การสรางสรรค ตลอดจนผลกระทบตอมนุษยชาติในแตละยุคสมัย ท้ังนี้ โดยการวิเคราะหขอมูลใน
ปริทัศนประวัติศาสตร และจากมุมมองของศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

  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. 
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SU111 บาน  3(3-0-6) 
 (Home) 
   แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของคําวาบาน ความเปน

พื้นที่ เทคโนโลยีและการออกแบบบาน เพศสภาพกับบาน บานในบริบทของการทองเที่ยว โลกาภิวัตน 
ความเปนชาติ คนไรบาน การเนรเทศ และการนําเสนอความเปนชาต ิ

   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 วิทยาศาสตร และจิตวิทยาแหงความสุข การจัดการความสุข นิสัยสรางสุข กลยุทธ

เพิ่มความสุขดวยการคิดบวก การออกกําลังกาย อาหาร และการฝกสติ 
   Meaning, science, and psychology of happiness; management of happiness; 

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

 
SU113 การตั้งคาํถามและวิธีการ 3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods) 
   การตั้งคําถามรูปแบบตาง ๆ ตามศาสตรและสาขาวิชา การตั้งคําถามเพื่อสรางและแสวงหา

ความรู วิธีการตั้งคําถาม การต้ังคําถามโดยบูรณาการศาสตรและศิลป 
   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. 

 
SU114 เทคโนโลยีเปล่ียนโลก 3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 
   ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความสําคัญของเทคโนโลยีที่

ขับเคล่ือน สรางมูลคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรขอมูล ปญญาประดิษฐ ระบบ
ประมวลผลกลุมเมฆ อินเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิง ธุรกิจเทคโนโลยีดานการเงินและโครงขายบัญชี
ธุรกรรมออนไลน และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

   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. 



มคอ. 2 39 

SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)  
 (Food for Health) 
  ความรูพื้นฐานเก่ียวกับความตองการอาหารของรางกาย องคประกอบอาหาร สุขลักษณะ

ของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไมไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ 
ปญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปอนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ 
ความปลอดภัยดานอาหารและการคุมครองผูบริโภค 

  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 ศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
  เน้ือหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทย    

การเปล่ียนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหมของตะวันตก ผลงานและ
แนวความคิดในการสรางสรรคของศิลปนคนสําคัญ 

  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. 

 
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 
 (Art and Visual Culture)  
  ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในดานศิลปะ การออกแบบ และสถาปตยกรรมจาก

ปจจัยของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมโลก 
  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 สถาปตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 
  การต้ังถ่ินฐานท่ีสัมพันธกับภูมิศาสตรและระบบนิเวศน พัฒนาการทางประวัติศาสตร คติ

ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่น พัฒนาการทางสถาปตยกรรม ศิลปะและมรดก
ทางสถาปตยกรรมท่ีเกี่ยวของ และสถาปตยกรรมรวมสมัยที่เปนเอกลักษณของเอเชียตะวันออก
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 การอานวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีิต 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement) 
  วิธีการอานและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารสําคัญในวรรณกรรม 

คุณคาของวรรณกรรม ประโยชนของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
  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) 
  ลักษณะสําคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในดานประวัติศาสตร ศาสนาและความเช่ือ 

ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป และวัฒนธรรมการแตงกาย 
  มีทัศนศึกษานอกสถานที่ 
  Main characteristics of Thai society and culture in the light of history, 

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

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

Thailand and the ASEAN countries. 
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SU122 สมาธเิชิงประยุกต 3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 
   การเรียนรูทฤษฎี และการฝกสมาธิประยุกต ผานกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาตนเอง ดาน

คุณธรรม จริยธรรม และความคดิสรางสรรค 
   มีการศกึษานอกสถานท่ี 
   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) 
   ความเขาใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผานกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ือง วิถีชีวิต อาชีพและการ

ดํารงชีวิตของกลุมคนตาง ๆ ที่อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อความเขาใจซึ่งกันและกันและ
การอยูรวมกัน 

   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 เหตุการณโลกปจจุบนั 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 
  การวิเคราะหรากฐานดานประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏการณทาง

ธรรมชาติของเหตกุารณสําคัญในปจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณเหลาน้ันกับผลกระทบตอสังคมโลก 
  Analysis of historical, political, and socio-economic root and natural 

phenomena of significant contemporary world affairs and their effects on the 
global community. 

 
SU125 มนุษยกับการคิด  3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 
  ความสําคัญของการคิด ความคิดแบบเปนเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงวิเคราะห

และสังเคราะห การคิดแบบวิทยาศาสตร การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน การคิดแบบ
สรางสรรค การคิดเชิงนวตักรรม 

  Importance of thinking; rational thinking; critical thinking; analytical and 
synthetical thinking; scientific thinking, systematic thinking; conceptualization; 
creative thinking;  innovative thinking. 
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SU126 ศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชมุชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 
  การศึกษาพื้นท่ีตัวอยาง พัฒนาการ และกระบวนการตาง ๆ ของศิลปะและสื่อรวมสมัย

ประยุกตทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใชเพื่อการพัฒนาชุมชน สําหรับเปนตนแบบแกผูเรียน
ในการสรางสรรคผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

  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 กระบวนการเรียนรูระบบสัญลักษณในศตวรรษที ่21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21

st
 Century) 

  ท่ีมา กระบวนการเรียนรู และการตีความ ระบบสัญลักษณที่มีความแตกตางกัน ในแตละ
วัฒนธรรม  ความเขาใจระบบสัญลักษณท่ีปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผานสื่อรวมสมัยตาง ๆ การ
เรียนรูตลอดชีวติในสถานการณที่เปลี่ยนไป 

  Origin, learning processes and interpretation of symbolism varied from 
culture to culture; understanding of symbolism in the 21

st
 century through various 

contemporary media; lifelong learning in changing situations. 
 
SU128 การตีความศลิปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 
  ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรูในความ

แตกตางทางพหุวัฒนธรรม  การวิเคราะหประเด็นปญหารวมสมัย สํานึกทางจริยธรรม ความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

  Meanings, concepts, methods and process of interpretation of arts; 
awareness of the multicultural differences; analysis of contemporary issues; 
ethical consciousness; social and personal responsibility. 
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SU129 ทักษะการรูเทาทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 
  ความสําคัญของการรูสารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือชวยคน และการ

คัดเลือกแหลงสารสนเทศเพื่อการสรางงานและการอางอิงขอมูลรูปแบบตาง ๆ วิเคราะห
กระบวนการผลิตสารสนเทศ เสรีภาพในการรับรูขาวสาร และความสัมพันธของสารสนเทศกับ
ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไรพรมแดน 

  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 ความสําคัญของการคิค  การคิดกับการทํางานของสมอง การคิด ทักษะการคิด 

ทักษะการคิดท่ีสําคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพื่อพัฒนาชีวติและสังคม 
  มีกิจกรรมนอกสถานที่ 
  Meaning and significance of thinking; thinking and brain functioning; thinking, 

thinking skills, important thinking skills in the 21
st
 century; ways to develop 

thinking for life and social development. 
  Fieldwork required. 
 
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องตน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 
  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ การรวบรวมขอมูล การจัดเตรียมขอมูล การ

วิเคราะหและการนําเสนอขอมูล การจินตทัศนขอมูล การทํารายงานและการนําเสนอ กรณีศึกษา 
  Basic concepts of information management; data collection, preparation, 

analysis and presentation; data visualization; report and presentation; case 
studies. 
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SU132 โลกและดาราศาสตรในสหัสวรรษที่ 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  
  ปรากฏการณทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณทางอุตุนิยมวิทยา การ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณทางดาราศาสตร การสังเกตการณทาง
ดาราศาสตร ระบบสุริยะและดาวฤกษ การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ปรากฏการณและ
เหตุการณในสหัสวรรษที่ 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 การจัดการส่ิงแวดลอมในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 
  การใชแสงธรรมชาติเพื่อการอนุรักษพลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษน้ํา การอนุรักษนํ้าใช

ภายในบาน การระบายอากาศแบบไมใชพลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย การจัดการ
มูลฝอยอันตรายในครัวเรือน 

  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 ความรอบรูทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 
   บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบัน 

แนวโนมในอนาคต ความรูพื้นฐาน การประยุกตอยางสรางสรรค การรักษาความมั่นคง กฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ยวของ  

   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. 
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SU135 ศลิปะการดาํรงชวีิต 3(3-0-6) 
 (Art of Living)  

  การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบ
ตอครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห การสื่อสารและการแสดงออก การสรางความสุข
ใหกับชีวิต แรงบันดาลใจในการสรางความสําเร็จในอาชีพ จริยธรรมในการทํางานและการ
ดํารงชีวิต 

  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 เทคโนโลยีเคร่ืองมือเครื่องใชในชวีิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Technology of Appliances in Daily Life) 
  ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หนาที่ และอุปกรณพื้นฐานของ

เครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 
  Meaning and the evolution of technology; mechanical system, working 

function and basic equipment of everyday appliances. 
 
SU137 เทคโนโลยีการส่ือสารกับมนุษย 3(3-0-6) 
 (Communication Technology and Human) 
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการส่ือสาร เทคโนโลยีการส่ือสารในปจจุบันและแนวโนม       

ในอนาคต อินเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิงและการนําไปใชงานในชีวิตประจําวัน 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 ไฟฟากับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 
  การผลิตพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานน้ํา แสงอาทิตย ลม น้ํามัน และแกสธรรมชาติ 

การสงจายและจําหนายพลังงานไฟฟา การคํานวณคาไฟ การเลือกใชอุปกรณไฟฟา การประเมิน
ความปลอดภัยของระบบไฟฟา การประหยัดไฟฟาในบานพักอาศัย อาคารสํานักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตและการใชพลังงานไฟฟาอยางย่ังยนื 

  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. 
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SU139 การพัฒนาภาวะผูนํา 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 
  ทฤษฎีความตองการของมนุษยและภาวะผูนํา ทักษะจําเปนในการเปนผูนํา การพัฒนา

ภาวะผูนํา ความแตกตางของวัฒนธรรมสําหรับผูนํา การสรางทีม การสรางแรงจูงใจ มนุษย
สัมพันธ การแกปญหา การตัดสนิใจ การบริหารความขัดแยง การส่ือสารและการควบคุม 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. 

 
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 
   ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานความรอนและ

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหลง
พลังงานทดแทนการเลือกใชและการจัดการพลังงานทดแทน 

   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 การแกปญหาแบบสรางสรรค 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 
   ปญหา ปจจัยและสาเหตุของปญหา การเขาใจปญหา รูปแบบของปญหา ขั้นตอนการแกไข

ปญหา ขั้นตอนวิธีการคิดเพื่อการตัดสินใจ การแกไขปญหาดวยข้ันตอนวิธี การคิดเชิงวิกฤตและ
แนวคิด ความนาเชื่อถือและความสัมพันธกัน แหลงท่ีมาของขอมูล การเขาใจท่ีมาของขอมูล 
หลักฐาน ขอเท็จจริงความมีเหตุผลและความนาเช่ือถือ 

   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. 
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SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 
   ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตรและพัฒนาการดนตรีในพื้นที่วัฒนธรรมหลักของ

อาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงสําคัญ ศิลปนดนตรีอาเซียน ความสัมพันธของ
ดนตรีกับศิลปวฒันธรรมแขนงตาง ๆ สภาพปจจุบันของดนตรีอาเซยีน 

   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. 

 
SU143 สุนทรียภาพแหงการฟง 3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  
   การฟงเพลงและการวิเคราะหองคประกอบดนตรี การประยุกตใชศิลปะการฟงเพื่อ      

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

the development of music learning and music criticism. 
 
SU144 สมาธิในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 
  การทําสมาธิในชีวิตประจําวัน หลักของการทําสมาธิ วิธีการทําสมาธิแบบตาง ๆ ประโยชน

ของสมาธใินชีวิตประจําวัน การเรียนและการทํางาน สมาธิกับการจัดการความเครียด ความสําคัญ
ของคุณธรรมในการฝกสมาธแิละการใชชีวิตประจําวนั 

  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) 
  ลักษณะพื้นฐานของโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณาจาก

พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย รวมท้ัง
เงื่อนไขและปญหาตาง  ๆที่มีผลตอวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปจจุบัน พหุวัฒนธรรม แนวโนมและทิศ
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. 
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SU146 โครงการพระราชดาํริ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 
  ปรัชญา ความหมาย และความสาํคัญของศาสตรพระราชา ความเปนมาของโครงการพระราชดําริ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น้ํา ปา อาชีพ และวิศวกรรม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม แนวทางการประยุกตใชเพื่อการพัฒนาตนเอง 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 ภาพและเสียงดจิิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 
  โครงสราง หลักการเบ้ืองตน รูปแบบตาง ๆ ของภาพและเสียงที่อยูในรูปของดิจิทัล วิธีการ

สราง ภาพและเสียงทีมี่การผสมผสานกันอยางเหมาะสมเกิดเปนงานท่ีมีคุณคา 
  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 ภูมิหลังดานประวัติศาสตร มรดกวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา และคานิยมในดานภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนาความเชื่อ การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังผลกระทบดานอ่ืน ๆ ที่มีผลตอสังคมไทย 

  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. 
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SU149 การดูแลสุขภาพ 3(3-0-6) 
 (Health Care) 
   แนวทางการดูแลตนเองสําหรับโรคและอาการเจ็บปวยเบ้ืองตน หลักการใชยาพื้นฐาน 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อันตรายท่ีเกิดจากการใชยา และโทษจากยาเสพติด 
   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 ภาพยนตรวิจักษ 3(3-0-6) 
 (Film Appreciation) 
   องคประกอบพื้นฐานดานตาง ๆ ของภาพยนตรที่คัดสรรท้ังในดานโครงสราง ความเปนมา

ประเภท และสไตลการนําเสนอ เพื่อพัฒนาความรูและความเขาใจตอภาพยนตรในฐานะผูชม 
   Basic elements of selected films: structure, history, genre, and styles of 

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

 
SU151 ความเขาใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 3(3-0-6) 
 (Understanding  Ancient World Civilization) 
   ความหมายของคําวาอารยธรรม ประวัติและความเปนมาของอารยธรรมโบราณที่สําคัญ 

ความเหมือนและความแตกตางของแตละอารยธรรมที่ยังมีอิทธิพลตอสังคมมนุษยในปจจุบัน 
   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 ภูมิปญญาไทยกับการสรางสรรค 3(3-0-6) 
 (Thai Wisdom and Creativity) 
   ความฉลาด ความรู ภูมิทัศนวัฒนธรรม ดานการสรางสรรครวมถึงการประยุกตดัดแปลง  

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

modification in Thai society from prehistorical period to present. 
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SU153 สุนทรียศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 
 (Basic Aesthetics) 
   ขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีที่วาดวยความงาม ประวัติแนวคิดและ

ทัศนะทางดานความงามของมนุษยในแตละยุคสมัย เพ่ือเปนพื้นฐานความคิดและความเขาใจใน
ดานความงาม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยมและวิจารณญาณในการประเมินคุณคา
ความงามทั้งในดานสุนทรียศาสตรและในชีวติประจําวัน 

   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 การออกแบบและสรางสรรคในศลิปะตะวันออก 3(3-0-6) 
 (Design and Creation in Oriental Arts) 
  กระบวนการและบริบทของการสรางสรรคในศิลปะตะวันออก ในชวงเวลาและพ้ืนที่ตางๆ 

การผสมผสานของแนวคิดและวิธีการ อันกอใหเกิดการพัฒนาดานรูปแบบและลักษณะเฉพาะเพื่อ
เปนแนวทางการสรางสรรค และประยกุตใชกับศาสตรอื่นๆ 

  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 มองกรุงเทพผานศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Understanding Bangkok through Its Art) 
  งานศิลปกรรมในกรุงเทพกับพัฒนาการของเมืองต้ังแตอดีตจนกระท่ังปจจุบัน 
  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) 
  งานศิลปกรรมกับพัฒนาการของสังคมและวฒันธรรมไทยตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน 
  Art and the development of Thai society and culture from the past to the 

presentdays. 
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SU157 วัฒนธรรมในชวีิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Culture in Everyday Life) 
  ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและแนวคิดทางวฒันธรรม รวมทั้งความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมในชีวิตประจําวันทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมสมัย 
  Cultural meanings, relevance, characteristics and concepts, including 

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

 
SU158 การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Exercise for the Quality of Life) 
  ความรูเบื้องตน ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการออกกําลังกาย หลักการและ

ทฤษฎีการออกกําลังกาย ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต ความสําคัญของการออก
กําลังกายกับคุณภาพชีวิต การเลือกรปูแบบการออกกําลงักายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  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 ภาษาองักฤษในยุคดจิิทัล  3(2-2-5) 
 (English in the Digital Era) 
 เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ต้ังแตระดับ B1 ขึ้นไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเทา ต้ังแตระดับ B1 ขึ้นไป 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU201 

  การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจําวัน การใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการเรียนรูดวยตนเองในยุคดิจิทัล 

  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 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ  3(2-2-5) 
 (English for International Communication)  
 วิชาบังคับกอน :  SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
 เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ต้ังแตระดับ B2 ขึ้นไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนท่ีเทียบเทาตั้งแตระดับ B2 ขึ้นไป 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU202 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพิ่มพูนความรูภาษาอังกฤษ การใชภาษาอังกฤษตาม
วัตถุประสงค การใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือส่ือสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอัน
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 ทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรค 3(3-0-6) 
 (Creative Communication Skills) 
  หลักการสื่อสาร การสื่อสารดวยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารขามวัฒนธรรม การสื่อสารผาน
สื่อสังคมออนไลน การรูเทาทันดิจิทัล 

  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 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval) 
  ทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร แหลงขอมูลสําหรับการศึกษาคนควา วิธีการสืบคน

ขอมูลจากสื่อออนไลนและฐานขอมูลประเภทตาง ๆ วิธีการประเมินความนาเช่ือถือของ
แหลงขอมูล 

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

ภาษากับตัวอักษร โครงสรางของภาษา การใชภาษาตามปริบทสังคม การเปล่ียนแปลงของภาษา  
ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู
ภาษา การสอนภาษา และลักษณะท่ัวไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศตาง 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 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสารดานวัฒนธรรม  3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication) 
  ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื้องตนดานศิลปวัฒนธรรม การฝกฝนการใชศัพท สํานวน

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

proper and correct vocabulary and sentence structures. 
 
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชวีิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 
  การเรียนรูภาษาไทย การอานวิเคราะหสาร การฟงจับใจความ การนําเสนอความคิด     

การพัฒนาทักษะการดํารงชีวติอยางย่ังยืนในสังคมแหงขอมูลขาวสาร 
  Learning Thai Language; reading analysis; listening for main ideas; 

presentation of ideas; development of sustainable life skills in the information 
society. 

 
SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 
  หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพื้นฐาน การฝกการฟง การพูด การอาน และ  การ

เขียน จากคําศัพทที่เก่ียวของกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอยางนอย 300 ตัว โครงสรางและรูป
ประโยคงาย 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. 
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SU215 นทิานและการละเลนพ้ืนบาน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 
   ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพื้นบาน การละเลนและการแสดงพื้นบาน ปริศนาคําทาย 

สุภาษิตคําพังเพย และความเชื่อทองถ่ิน วิเคราะหความสัมพันธระหวางนิทานและการละเลนกับ
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 การอานภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ 3(3-0-6) 
 (EnglishReading for Criticism) 
   การพัฒนาทักษะการอานและตีความการอภิปรายถึงความหมายและคุณคาของตัวบท

บันเทิงคดีท้ังที่แตงเปนภาษาอังกฤษและท่ีไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษและการวจิารณเบ้ืองตน 
   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 การนําเสนอเชงิสรางสรรคดวยภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Creative Pitching and Presentation in English) 
   การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษดวยกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อการนําเสนอเชิง

สรางสรรค ทักษะการพูดและเทคนิคการนําเสนอผานวจนภาษาและอวัจนภาษา ทักษะการ
นําเสนอผลงานดวยภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคในท่ีชุมชนการฝกใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ
สื่อสารและการนําเสนอในบริบททางวชิาชีพอันหลากหลาย 

   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 ภาษาองักฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 (English for Science and Technology) 
   การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การทํา

ความเขาใจประเด็นปจจุบันทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเพ่ิมพูนศัพทเทคนิค การ
เสริมสรางทักษะการนําเสนอและทักษะการเขียนในบริบททางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   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. 
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SU301 พลเมืองตื่นรู 3(3-0-6) 
 (Active Citizen) 
   ความเปนพลเมือง การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคม

ออนไลน ความรับผิดชอบตอสังคม การตอตานการทุจริต การมีสวนรวมกับชุมชน และจิต
สาธารณะ 

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

 
SU310 การอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management) 
   ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ และการจัดการวัฒนธรรม ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับตองไดและจับตองไมได  มรดกทาง
สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นและชุมชน แหลงโบราณคดีและพื้นที่ประวัติศาสตร 
พิพิธภัณฑและหอศิลป แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทรวมสมัย การทองเที่ยว
วัฒนธรรมและการสื่อความหมาย 

   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 งานสรางสรรคและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21

st
 Century) 

   ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโนมของงานสรางสรรคและนวัตกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 การสรางช้ินงานสรางสรรคที่มีความรับผิดชอบตอสังคม นําไปสูการเปนพลเมือง 
ตื่นรู 

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

ประกอบสรางและกําหนดบทบาทของความเปนผูหญิง ความเปนผูชาย และเพศทางเลือก แนวคิด
เรื่องสิทธิในรางกายและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกรองสิทธิ และสถานการณเพศ
สภาพ เพศวิถีในปจจุบัน 

   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 ธรรมชาติวิจักษ 3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 
  ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสําคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต คุณคาและความงาม

ของธรรมชาติ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและความรับผิดชอบตอสังคม 
  Biodiversity; importance and roles of living organisms; value and beauty of 

nature; establishing consciousness of conservation and social responsibility. 
 
SU314 รักษนก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 
  การดนูก การจําแนกชนิด ถ่ินท่ีอยูอาศัย พฤติกรรมการรอง การหาอาหารและการสืบพันธุ  

พฤติกรรมการสรางรัง การอพยพ การอนุรักษ 
  Birdwatching; classification; habitats; singing behavior; foraging and 

reproduction; nesting behavior; migration and conservation. 
 
SU315 การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
  ความรูพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาดานสิ่งแวดลอม ผลกระทบ

ของภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพตอศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศและการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ หลักการพื้นฐานในการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและศิลปกรรม      
การประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 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. 
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SU316 โลกของจุลินทรีย 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
   ประโยชนและความสําคัญของจุลินทรียตอวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและ

การแพทยตอมนุษยในชีวิตประจําวัน การใชจุลินทรียโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคและ
สิ่งแวดลอม 

   Benefits and importance of food, industrial, agricultural and medical 
microorganisms in human daily life; responsible use of microorganisms for 
consumer and environmental safety. 

 
SU317 อินเทอรเน็ตสีขาว 3(3-0-6) 
 (White Internet) 
   บริการตาง ๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ตและการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ภัยคุกคามแบบ

ตาง ๆ จากการใชงานอินเทอรเน็ตและการใชงานเครือขายสังคม การปองกันภัยคุกคาม ประเด็น
ความเปนสวนตัวของบริการอินเทอรเน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ขอควรและไมควรปฏิบัติเม่ือใชงานเครือขาย เครื่องมือท่ีสามารถ     
ใชงานเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย  

   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 ส่ิงแวดลอม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 
   ระบบนิเวศ มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและผลกระทบ

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

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

เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากแหลง
เรียนรูในชุมชน การส่ือสารตอสาธารณะและการสรางส่ือประเภทตาง ๆ เพื่อแสดงผลกระทบของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอชุมชน 

   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. 

 
SU320 โลกแหงนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (World of Innovations)  
  ปรัชญา แนวคิด และการสรางสรรคนวัตกรรมตาง ๆ ในปจจุบันและอนาคต การพัฒนา        

การประยุกตใชและการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตอชีวิต 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 วัสดุและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 (Materials and Environmental Impacts) 
  การแบงประเภทวัสดุทั่วไป สมบัติพื้นฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑที่พบในชีวิตประจําวัน     

การจัดการขยะจากวัสดุ การนําวสัดุกลบัมาใชใหมดวยวิธตีาง ๆ 
  General material classifications; basic properties of materials; materials in 

daily life products; material waste management; material recycling methods. 
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SU322 การดูแลสัตวเล้ียง 3(3-0-6) 
 (Pet Care) 
   เรื่องทั่วไปเก่ียวกับการดูแลสัตวเลี้ยงเปนเพื่อนสําหรับผูรักสัตว การดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ

และเปนเจาของสัตวเลี้ยงที่รับผิดชอบตอสัตวและสังคม โรคท่ีเกิดจากสัตวเลี้ยงติดตอสูคน และ
การปองกันโรค แผนการขยายพันธุสัตวเลี้ยง การเปนผูประกอบการขายและประกอบธุรกิจท่ี
เก่ียวของกับสัตวเลี้ยง 

   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) 
   ความเปนมาเก่ียวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความสําคัญของการมี   

จิตสาธารณะ องคประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิด
และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับจิตสาธารณะ ปจจัยที่กอใหเกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะท่ี
เก่ียวของกับจิตสาธารณะ การเขียนโครงการเก่ียวกับจิตสาธารณะ 

   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) 
   ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีตอมลภาวะ มลภาวะท่ีมีผลตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

กระบวนการสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกยอม 
อุตสาหกรรมเซรามิกส อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก การออกแบบอุตสาหกรรมที่
รักษสิ่งแวดลอม 

   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. 
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SU325 ภูมิภาคโลก 3(3-0-6) 
 (World Regions) 
   แนวคิดวาดวยภมูิภาคตามแนวทางภูมิทัศน สภาพทางพื้นที่ที่มีผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมของประชากรในแตละภูมิภาคของโลก ตระหนักความแตกตางหลากหลาย
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 ความเปนผูประกอบการที่ขบัเคล่ือนดวยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship) 
  ทักษะท่ีจําเปนในการเปนผูประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจการ

บริหารจัดการ ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห และการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่เก่ียวของ
กับการจัดตั้งและดําเนินธุรกิจใหม 

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 หลักการสรางนวตักรรมผานกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามขั้นตอน การทําความ

เขาใจปญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรูผานการทดลองปฏิบัติและเผยแพรอยาง
สรางสรรค 

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

 
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหต ุ 3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 
  นิยาม ความหมายและความสําคัญของเอกสารตอประสิทธิภาพการทํางาน ฐานขอมูล 

ธรรมมาภิบาล และความนาเชื่อถือขององคกร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมือในการจัดเก็บ
เอกสารอยางเปนระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณคาเอกสาร
เพื่อจัดเก็บถาวรในหอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพรและอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุ
ในฐานะแหลงขอมูล ฐานความรูและหลักฐานสําคญัทางประวัติศาสตร 

  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. 
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SU411 การเพาะเห็ดและการตอยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Mushroom Farming and Business Extension) 
   เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ 

อาหารและอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร      
การทองเที่ยวและการผลิตอาหาร 

   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 และอุตสาหกรรมอีสปอรต 3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 
   นิยามและประเภทของอีสปอรต การผสานองคประกอบเกมในกิจกรรมตาง ๆ และ

ประโยชนดานการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่สําคัญ สังเวียนตอสูออนไลนในระบบ
หลายผูเลน (โมบา) เกมยงิแบบมุมมองบุคคลท่ีหนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่เปน
ที่ยอมรับ เทคโนโลยีการสื่อสารในอีสปอรต เทคโนโลยีการถายทอดเกม กลยุทธของทีมและการ
บริหารระดับจุลภาค รูปแบบการเลน การสื่อสารและการรวมมือกันระหวางผูเลน ทักษะที่สําคัญ
ในอีสปอรต อุตสาหกรรมเกมและอีสปอรต แมแบบทางธุรกิจ รายไดของผูเลนและผูถายทอดเกม 
การฝกฝนและแขงขันเกม กรณีศึกษาจากการแขงขันที่นาสนใจ 

   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 มหัศจรรยผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Amazing Biotechnology Products)  
   ความหมายและประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพท่ี

นาสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องด่ืม พลังงาน ของใชในครัวเรือน การเกษตร การบําบัดนํ้า
เสียและการแพทย การคนควาขอมูลและนําเสนอผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีชีวภาพท่ีสนใจ การ
ทดลองการผลิตผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองตน 

   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 
biotechnology products of interest; in-class presentation of selected products; 
preliminary experiments for creating biotechnology products. 
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SU414 ภูมิปญญาทองถิ่นสูกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
  การทําน้ําตาลมะพราว กระบวนการผลิตน้ําตาลทราย การหมักขาวหมาก กระบวน การ

หมักในอุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผา กระบวนการผลิตส่ิงทอ 
กระดาษสา กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม การผลิตขาวแบบดั้งเดิม 
กระบวนการผลิตขาวสารอาหารแหง กระบวนการอบแหง 

  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 การตลาดและการเงินพื้นฐานสําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
  ความสําคัญของการตลาดและการเงินสําหรับผูประกอบการรายใหม แนวคิดดานการตลาด  

กลไกตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดดานการเงิน การวางแผนทางการเงิน           
การพยากรณทางการเงิน การระดมทุน ความสําคัญของการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

  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 ธุรกิจดจิิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Business) 
  หลักการเบื้องตนของธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกส ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการทําธุรกรรม

ที่ปลอดภัยและประสบความสําเร็จบนระบบเครือขาย การทําธุรกิจระหวางองคการ การทําธุรกิจ
ระหวางองคการและลูกคา การทําธุรกิจระหวางองคการกับภาครัฐ ระบบบริหารจัดการดาน
ธุรกรรมดิจิทัล การตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน 

  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. 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 
600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I) 
  อัตลักษณของนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

กรณีศึกษาและกิจกรรมสําหรับการกอรางความคิดทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใชเครื่องมือ
การคิดพื้นฐาน 

  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 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II) 
  กรณีศึกษาและกิจกรรมสําหรับการแกปญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช

กระบวนการเชิงระบบ ทักษะการทํางานในอนาคตสําหรับนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่มีความคิด
สรางสรรค 

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

 
623 101 พ้ืนฐานธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Business Fundamentals) 
  การแนะนําอาชีพดานธุรกิจวิศวกรรม การสื่อสารสําหรับธุรกิจวิศวกรรม จรรยาบรรณแหง

วิชาชีพวิศวกรรม จริยธรรมทางธุรกิจ ขนาดและหนวยพื้นฐาน ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับความยาว 
เวลา มวล แรง อุณหภูมิ กระแสไฟฟา พลังงาน และกําลังในงานวิศวกรรม โปรแกรมคํานวณเพ่ือ
การแกปญหาทางธุรกิจวิศวกรรม คณิตศาสตรในงานธุรกิจวิศวกรรม ความเปนไปไดและสถิติใน
งานธุรกิจวิศวกรรม การคํานวณรอยเทาคารบอน 

  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. 
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623 111 อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  3(2-3-4) 
 (Electrical and Electronic Devices) 
  การสํารวจราคาคาวัสดุอุปกรณในงานไฟฟา การทําบัญชีและการคํานวณในงานดานไฟฟา

วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตนและหลักความปลอดภัย เครื่องมือวัดทางไฟฟา พื้นฐานเทคนิคการใช
เครื่องมือทางไฟฟา วัสดุและอุปกรณไฟฟาสายไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน วัสดุสารกึ่ง
ตัวนํา แหลงจายไฟฟากระแสตรง วงจรสามเฟส การเริ่มตนธรุกิจ 

  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 เขียนแบบวิศวกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 2(1-3-2) 
 (Engineering Drawing for Engineering Business) 
  อุปกรณการเขียนแบบและการเขียนตัวอักษร ภาพฉาย การเขียนภาพฉาย การรางแบบ

ดวยมือเปลา การเขียนแบบทางวิศวกรรมเบ้ืองตน เรขาบรรยาย การกําหนดขนาด มาตรฐานและ
สัญลักษณของแบบทางวิศวกรรม การอานแบบทางวิศวกรรม การเขียนแบบสองมิติและสามมิติ
สําหรับชิ้นสวนเครื่องกลโดยใชโปรแกรมเขียนแบบ การใชโมดูลเขียนแบบสองมิติเพื่อเขียนและ
แกไขแบบสองมิติ การใชโมดูลสรางโมเดลสามมิติเพื่อเขียนแบบและแกไขโมเดลสามมิติ การใช
โมดูลแอสเซ็มบลีเพื่อประกอบชิ้นสวนท่ีสรางดวยโมดูลสรางโมเดลสามมิติและการจําลองการ
เคลื่อนไหวในโมดูลแอสเซ็มบลี การสรางแบบสองมิติจากโมเดลสามมิติ การใสความสัมพันธและ
เงื่อนไขของวัตถุในภาพสองมิติ การบอกขนาดและการบอกพารามิเตอรของขนาดในโมเดลสองมิติ
และสามมิติ การใสความสัมพันธของการประกอบในภาพประกอบ การเขียนภาพประกอบและ
ภาพแยกช้ินสวน การแลกเปลี่ยนไฟลงานระหวางโปรแกรมโดยใชไฟลกลาง 

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

หลักการบัญชี กระบวนการทางการบัญชีสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การจัดทํา
กระดาษทําการและงบการเงินของกิจการที่ใหบริการซื้อขายสินคาและการผลิตสินคา การบัญชี
เบื้องตนเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่มการปรับปรุงรายการการบัญชีเก่ียวกับสินคาคงเหลือ บัญชีคุมยอด 
สมุดรายวันเฉพาะและสมุดรายวนัทั่วไป การแกไขรายการบัญชีใหถูกตอง 

  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. 

 
623 122 หลักการบญัชี 2 3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting II) 
 วิชาบังคับกอน :  623 121 หลักการบัญชี 1 
  การบัญชีเงินสดและระบบใบสําคัญส่ังจาย การบัญชีลูกหน้ี ต๋ัวเงิน เงินลงทุน สินทรัพยที่ไม

มีตัวตน ที่ดิน อาคารโรงงานและอุปกรณ ทรัพยากรธรรมชาติ หน้ีสินและสวนของเจาของ งบ
การเงินของกิจการอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  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). 
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623 131 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Economics) 
   แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงคและอุปทานการกําหนดราคาโดยอุปสงคและ

อุปทาน แนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีอรรถประโยชนและเสนความพอใจเทากันเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูบริโภค แนวความคิดพื้นฐานของการผลิต ทฤษฎีการผลิตและตนทุน รูปแบบตาง ๆ 
ของตลาดกับดุลยภาพของหนวยผลิตและอุตสาหกรรม ทฤษฎีทั่วไปวาดวยตลาดและราคาของ
ปจจัยการผลิต การแทรกแซงราคา บทนําเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการภาษีอากรรายไดประชาชาติ 
ระบบการธนาคาร อัตราดอกเบี้ย เงินเฟอและเงินฝด การวิเคราะหสภาพแวดลอมของประชาคม
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) 

 
623 132 การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Marketing for Engineering Business) 
   ความหมายและลักษณะท่ัวไปของการตลาดสินคาอุตสาหกรรม พฤติกรรมการซื้อสินคา

อุตสาหกรรมของลูกคา ความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูขายสินคาอุตสาหกรรม การกําหนดราคา
และการเลือกชองทางการจําหนาย การสงเสริมการตลาด การควบคุมและแนวโนมของการตลาด
สินคาอุตสาหกรรม ความหมายและลักษณะทั่วไปของการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม กลยุทธการตลาด
เพื่อส่ิงแวดลอมสําหรับธุรกิจวศิวกรรม 

   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. 
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623 133 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
 (Organization and Human Resources Management) 
   กระบวนการวางแผนการจัดโครงสรางองคกร กลยุทธองคกร เครื่องมือสมัยใหมที่ใชในการ

จัดการองคกรการจัดการทรัพยากรมนุษย หนาท่ีตาง ๆ ของการบริหารกําลังคนในองคกร การ
วางแผนอัตรากําลัง การจัดหาและคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมและการพัฒนา การประเมินงาน
และประเมินผลการปฏิบั ติงาน การจัดการดานสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 
คาตอบแทน กลยุทธในการเจรจาตอรอง นโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบตอตลาดแรงงานและ
แรงงานสัมพันธหลักการทั่วไปของกฎหมาย กฎหมายธุรกิจ ลักษณะทั่วไปของสัญญา กฎหมายที่
เก่ียวของกับงานวิศวกรรมและความปลอดภัยในงานวิศวกรรม 

   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. 
General principles of law. Business laws. General characteristics of contracts. Laws 
related to engineering work and engineering safety. 

 
623 211 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Thermo – Fluids for Engineering Business) 
   หลักการพ้ืนฐานของเทอรโมไดนามิกสสมบัติของสารบริสุทธิ์และของผสม งานและความ

รอน เอนทาลป กฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกสวัฏจักรกําลังและวัฏจักรทําความเย็น หลักการ
พื้นฐานการถายเทความรอน หลักการพื้นฐานของกลศาสตรของของไหลสถิตยศาสตรของของไหล 
สมการความตอเนื่อง สมการของเบอรนูลลี สมการพลังงาน การไหลหนืดภายในทอ การไหล
ภายนอก เกริ่นนําเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหลเบื้องตน 

   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. 
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623 212 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 1(0-3-0) 
 (Computer Aided Design) 
 วิชาบังคับกอน :  *623 112 เขียนแบบวิศวกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 
   *อาจเรียนพรอมกันได 
  การเขียนแบบสองมิติและสามมิติสําหรับช้ินสวนเครื่องกล การใชเมนูพูลดาวน ทูลบาร 

และคอมมานดในโปรแกรมออโตแคดเพื่อเขียนและแกไขวัตถุ การใชเมาสแบบสามปุมและ
คียบอรด การใชคําสั่งออปชันเพื่อปรับหนาจอ การปรับสีหนาจอ ขนาดครอสแฮร ความหนาเสน 
การคลิกขวาของเมาส และขนาดของสแน็ป การใชกลุมคําสั่งกริดและสแน็ป ออรโธ โพลาร    
ออบเจ็คสแน็ป และออบเจ็คสแน็ปแทร็คก้ิง การกําหนดขนาดพื้นท่ีเขียนแบบ การกําหนดพิกัด
คารทีเซียนและโพลารและการวัดมุม การใชเลยเอาทเพื่อแสดงและพิมพงานทางเครื่องพล็อตเตอร 
การใชบล็อกเพื่อเพิ่มวัตถุในแบบ การเขียนตัวอักษรและการบอกขนาดซ่ึงรวมถึงการบอกขนาด
ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต การเขียนและแกไขภาพสามมิติเบ้ืองตนดวยกลุมคําสั่งพริมิทีพ
และกลุมคําส่ังฟเจอรท่ีดึงแบบสองมิติสูแบบสามมิติ เอ็กทรูด รีโวลฟ สวีป และล็อฟท การใชบูลีน
และการแกไขของแข็ง การใชระบบพิกัดยูซีเอสและดับบลิวซีเอสเพื่อปรับมุมมองและสรางรูปสามมิติ 

  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. 
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623 213 เคร่ืองมือวัดสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(2-3-4) 
  (Measuring Instruments for Engineering Business) 

การสํารวจราคาคาเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม การคํานวณในงานดานเครื่องมือวัดทาง
วิศวกรรม หลักการของเครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟาและทางกล วิ ธีการวัดระยะขจัด 
ความเครียด ความเร็ว ความเรง ความดัน อัตราไหลและอุณหภูมิ รายละเอียดและขอมูลทาง
เทคนิคของเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม การวิเคราะหขอมูลดวยปญญาประดิษฐ การวิเคราะห
ความผิดพลาดจากการวดัดวยหลักการทางสถิติ การเริ่มตนธุรกิจ 

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. 

 
623 214 อุปกรณการทําความเย็นและเคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
  (Refrigeration Equipment and Fluid Machinery) 

หลักการและประเภทของอุปกรณการทําความเย็นและปรับอากาศการคํานวณทางเทคนิค
เกี่ยวกับอุปกรณการทําความเย็นและปรับอากาศชนิดและคุณสมบัติของสารทําความเย็น 
อุปกรณและสวนประกอบของระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
เทคโนโลยีหองสะอาดเบ้ืองตน ขอมูลทางเทคนิค สมรรถนะและการเลือกใชงาน รายละเอียด
สําคัญในการซื้อขาย การกําหนดรายละเอียดวัสดุและรายละเอียดดานเทคนิคหลักการและ
ประเภทของเคร่ืองจักรกลของไหล การคาํนวณทางเทคนิคเก่ียวกับเครื่องจักรกลของไหลเบ้ืองตน 
ประเภทและการทํางานของเครื่องสูบนํ้า พัดลมและเครื่องอัดอากาศ ขอมูลทางเทคนิค 
สมรรถนะและการเลือกใชงาน รายละเอียดสําคัญในการซื้อขาย การกําหนดรายละเอียดวัสดุและ
รายละเอียดดานเทคนิคการเริ่มตนธุรกิจ 

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. 
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623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 3(2-3-4) 
 (Manufacturing Processes Technology) 
   กระบวนการผลิตพื้นฐาน การผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เครื่องจักรกลพื้นฐาน งานหลอ 

กรรมวิธกีารหลอโลหะ การขึ้นรูปดวยกรรมวธีิรอน การข้ึนรูปดวยกรรมวิธีเย็น งานเชื่อมดวยไฟฟา 
งานเชื่อมดวยแกส งานตัดดวยแกส การข้ึนรูปโลหะแผน เครื่องมือตัดโลหะ เครื่องกลึง เครื่องไส 
เครื่องเจาะ เครื่องกัดเฟอง เครื่องเจียระไน การควบคุมเชิงตัวเลขงานทําเกลียว กรรมวิธีการผลิต
อยางพิเศษ ความสัมพันธระหวางวัสดุกับกระบวนการผลิต คาใชจายในกระบวนการผลิต 
กระบวนการเช่ือมแบบตาง ๆ การจัดทําแผนการผลิต แผนการตัดวัสดุ การเตรียมจิกซและฟก
เจอรสําหรับงานประกอบ การเชื่อมในโรงงาน การเช่ือมในสนาม การตรวจสอบแนวเช่ือม การ
ทดลองพื้นฐานของการกลึงการกลึงปาดหนา กลึงปลอกผิว กลึงเรียว กลึงเกลียว กลึงควานรู และ
กลึงเซาะรอง การไส การแปรรูปโลหะดวยเครื่องกัดโดยการกดัปาดหนาและการกัดรอง 

   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 คอมพิวเตอรชวยในการผลิต 3(3-0-6) 
 (Computer Aided Manufacturing) 
 วชิาบังคับกอน :  *623 112 เขียนแบบวิศวกรรมสําหรับธุรกิจวศิวกรรม 
    *อาจเรียนพรอมกันได 
   การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต เทคนิคการสราง

ผลิตภัณฑดวยโปรแกรมเขียนแบบสามมิติ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีซีเอนซี ลักษณะ
พื้นฐานของการควบคุมเครื่องจักร เครื่องมือกลซีเอ็นซี สวนประกอบของเครื่องซีเอนซี คุณสมบัติ
โครงสรางของเครื่องมือเครื่องซีเอนซี การเขียนโปรแกรมโดยตรงและรหัสสําหรับการเขียน
โปรแกรมเอนซ ีการออกแบบช้ินสวนโดยใชโปรแกรมจําลองการฝกปฏิบัติงานเครื่องจักรกลซีเอนซ ี

   Use of computer software for product designing and manufacturing. 
Techniques for creating product with 3D-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 การบัญชตีนทุน 3(3-0-6) 
 (Cost Accounting) 
   บทบาทของการบัญชีตนทุน แนวคิดตนทุน การจําแนกตนทุน หลักการและกระบวนการ

ของการบัญชีตนทุน การบัญชีตนทุนสําหรับวัตถุดิบ คาแรงงาน และคาใชจายการผลิต การบัญชี
สําหรับเศษวัสดุ สินคาเสียและสินคามีตําหนิ การบัญชีตนทุนงานสั่งทําการบัญชีตนทุนชวง     
การบัญชตีนทุนมาตรฐาน การวิเคราะหผลตางตนทุน การบัญชีผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอย
ไดการบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม 

   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 การบัญชชีั้นกลาง 1 3(3-0-6) 
 (Intermediate Accounting I) 
   หลักการและวิธีการทางบัญชีเก่ียวกับปญหาดานสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย 

การรับรูและการวัดมูลคาสินทรัพย การตีราคา การจัดแบงสินทรัพยเปนตนทุนและคาใชจายตาม
หลักการบัญชี การดอยคาของสินทรัพย การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสินทรัพยในงบ
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 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต 3(3-0-6) 
 (Technical English for Applied Science) 
  การพูด การฟง การอาน และการเขียนสําหรับการประยุกตทางเทคนิค การอานบทความ

และสิ่งตีพิมพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอธบิายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟและตาราง
การเขียนบทคัดยอและบทความทางวิชาการ 

   Speaking, listening, reading and writing for technical applications. Reading of 
scientific and technological articles and publications. Explanation of procedure, 
chart, graph and table. Abstract and article writing. 
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623 311 อุปกรณไฮดรอลิกและนิวเมติก 3(2-3-4) 
 (Hydraulic and Pneumatic Components) 
   หลักการทางกายภาพของระบบไฮดรอลิกอุปกรณไฮดรอลิก สัญลักษณของวงจรการ

ควบคุมการผลิตและการจายกําลังลมอัด อุปกรณนิวเมติกอุปกรณควบคุมแบบไฟฟา - นิวเมติก
อุปกรณควบคุมแบบนิวเมติก – ไฮดรอลิกการตลาดสําหรับสินคาอุปกรณไฮดรอลิกและนิวเมติก 
การออกแบบสําหรับวงจรนิวเมติกพื้นฐาน สัญลักษณของวงจรนิวเมติก การวางลําดับของวงจรนิว
เมติก แผนภาพวงจรนิวเมติกอยางงายของกระบอกสูบทํางานแบบเด่ียวและแบบคู 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 อุปกรณเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 3(3-0-6) 
 (Heat Exchanger Equipment) 
   พื้นฐานและลักษณะการถายเทความรอน หลักการและประเภทของเครื่องแลกเปลี่ยน 

ความรอน การคํานวณทางเทคนิคเก่ียวกับเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน อุปกรณและสวนประกอบ
ของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ขอมูลทางเทคนิค สมรรถนะและการเลือกใชงาน การกําหนด
รายละเอียดวัสดุและรายละเอียดดานเทคนิค รายละเอียดสําคัญในการซ้ือขายการตลาดสําหรับ
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อการประหยัดพลังงาน การ
แนะนําพินชเทคโนโลย ีการเริ่มตนธุรกิจ 

   Basics and modes of heat transfer. Principles and types of heat exchangers. 
Technical calculation of heat exchangers. Equipment and components of heat 
exchangers. Technical information, performance and selection. Material and 
technical specifications. Important details in commercial trading. Marketing for 
heat exchangers. Use of heat exchangers for energy saving. Introduction to pinch 
technology. Entrepreneurship. 
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623 321 การบัญชชีั้นกลาง 2 3(3-0-6) 
 (Intermediate Accounting II) 
   หลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของ กิจการ

หางหุนสวนและบริษัทจํากัด การแสดงและการวัดมูลคา การนําเสนองบการเงนิ 
   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) 
   หลักเกณฑและวิธีการประเมินการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากรและภาษี

อื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจ อากรแสตมปอื่น ๆ ประเด็นปจจุบันเกี่ยวกับ
ภาษีอากรตาง ๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจ 

   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 ปฏิบติัการธุรกิจวิศวกรรม 1(0-3-0) 
 (Operations in Engineering Business) 
   ภาพรวมการปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของงบ

การเงินตามประเภทธุรกิจ ผังทางเดินเอกสารผังบัญชี ระบบใบสําคัญ เอกสารท่ีเก่ียวของสําหรับ
การปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม การบันทึกบัญชีในเอกสารใบสําคัญ การปฏิบัติการจากเอกสาร
เสมือนจริง หลักการตลาดและการขาย กระบวนการกําหนดกลยุทธทางการตลาด การปฏิบัติการ
กระบวนการขายและการนําเสนองานขาย การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
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. 

 



มคอ. 2 74 

623 324 การวิเคราะหการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Financial Analysis) 
  เปาหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ เทคนิคในการวิเคราะหงบการเงิน การวางแผน

และควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบประมาณการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะ
ยาว ตนทุนของเงนิทุนและโครงสรางของเงินทุน การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน การวิเคราะห
ความเสี่ยงทางการเงินและการวเิคราะหความเสี่ยงจากการดําเนินงาน 

  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 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2(1-2-3) 
 (Accounting Software Package) 
 วิชาบังคับกอน :  623 122 หลกัการบัญชี 2 
  โครงสรางทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี

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. 

 
623 331 การจัดการหวงโซอุปทานสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Supply Chain Management for Engineering Business) 
  แนวคิดและนิยามของการจัดการหวงโซอุปทาน วัฏจักรของกิจกรรม ความไมแนนอนของ

การปฏิบัติการและความสัมพันธของหวงโซอุปทาน การจัดการโซอุปทานแบบกรีนและแบบลีน 
กลยุทธการจัดการสินคาคงคลัง การจัดการการขนสง และการจัดการคลังสินคา 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. 
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623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
 (Strategic Management) 
  ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิธีการและเครื่องมือสําหรับการจัดการเชิงกลยุทธ การวางแผน

และการควบคุมกลยุทธ ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกองคการ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคขององคกร ข้ันตอนในการ
ทําแผนกลยุทธ การบริหารและการประเมินผลกลยุทธโดยเนนกรณีศึกษาและประเด็นที่นาสนใจ
ในปจจุบันของการจัดการเชิงกลยุทธ กรณีศึกษาโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
เศรษฐกิจสีเขียว ความสามารถในการแขงขันแบบยั่งยืน แผนการบริหารความเส่ียงสําหรับ
ผูประกอบการ การเขียนและนําเสนอแผนธุรกิจสําหรับธรุกิจวศิวกรรม 

  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. 

 
623 351 เตรียมฝกงาน 1(0-3-0) 
 (Preparation for Practical Training) 
 เงื่อนไข :  รายวิชาน้ีวัดผลการศึกษาเปน S หรือ U โดยความยนิยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  เตรียมความพรอมเพ่ือฝกปฏิบัติงานในโรงงาน บริษัท หรือสถาบันที่ไดรับความเห็นชอบ

จากสาขาวิชาในดานระเบียบขอบังคับ บุคลิกภาพ และการสื่อสารในการทํางาน 
  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 :  รายวิชาน้ีวัดผลการศึกษาเปน S หรือ U โดยความยินยอมของภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
   เตรียมความพรอมเพื่อสหกิจศึกษาในดานหลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจ

ศึกษา ระเบียบขอบังคับ บุคลิกภาพ เทคนิคการนําเสนองาน 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. 
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623 353 การฝกงาน 1(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 
 (Practical Training) 
 เงื่อนไข :  รายวิชาน้ีวัดผลการศึกษาเปน S หรือ U โดยความยินยอมของภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล 
   ฝกปฏิบัติงานในโรงงาน บริษัท หรือสถาบันท่ีไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา เปนเวลา

ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง 
   Not less than 240 working hours of practical training at the factories, 

companies or institutes approved by the Department of Mechanical Engineering. 
 
623 441 ภาษาอังกฤษส่ือสารสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต 3(3-0-6) 
 (Communicative English for Applied Science) 
  การอานบทความและเขียนสรุปใจความสําคัญ การตีความหมายของสํานวน การเขียน

รายงานการเขียนจดหมายโตตอบและบันทึกขอความ การเขียนประวัติสวนตัว การติดตอส่ือสาร 
การใชภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การแนะนําตัว การสัมภาษณงาน การนําเสนอดวยวาจา  
การอธิบายความ 

   Reading article and writing summary. Interpretation of idioms. Report writing. 
Writing of corresponding letter and memorandum. Curriculum vitae writing. 
Communication. English for job application. Self-introduction. Job interview. Oral 
presentation. Explanation. 

 
623 451 สหกิจศึกษา 12(ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง) 
 (Cooperative Education) 
 วิชาบังคับกอน :  623 352 เตรียมสหกิจศึกษา 
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   ปฏิบัติงานในโรงงาน บริษัท หรือสถาบันท่ีไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา เปนเวลาไม

นอยกวา 640 ช่ัวโมง อบรมเตรียมความพรอมเลือกหัวขอ ท่ีมาและความสําคัญของหัวขอ ศึกษา
เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ศึกษาความเปนไปไดในการทําโครงงาน กําหนด
วัตถุประสงคของโครงงาน จัดทําขอเสนอโครงงาน ซึ่งประกอบดวย ท่ีมาและความสําคัญของ
ปญหา วัตถุประสงคสมมติฐานเอกสารที่เก่ียวของ แผนงาน ทฤษฎีกรอบแนวคิดและขั้นตอนการ
ดําเนินงานโครงงานน้ัน ๆ การนําเสนอขอเสนอโครงงาน ทําการศึกษาปญหาของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับธุรกิจหรือวิศวกรรม ปรับปรุงงานและติดตามผล เขียนรายงานฉบับสมบูรณและ
นําเสนอผลการปรับปรุงตอโรงงาน บริษัท หรือสถาบันและอาจารยที่ปรึกษา 

   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. 
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623 452 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 2(2-0-4) 
 (Research methodology for engineering business) 
  ปรัชญาของการวิจัย หลักการและแนวคิดเก่ียวกับงานวิจัยเชิงปริมาณ จรรยาบรรณของ

นักวิจัย ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงสังเกตการณ การวิจัยเชิงทดลอง 
กระบวนการวิจัย การกําหนดปญหาและการเขียนโครงรางการวิจัย การวัดและแนวคิดเก่ียวกับ
มาตรวัด การออกแบบแบบสอบถาม การสุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและ
แปลผลขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัย การประมวลผลขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย กรณีตัวอยาง
ของงานวิจัยเชิงปริมาณเตรียมบทความในหัวขอท่ีนาสนใจในสาขาวิชาธุรกิจและวิศวกรรมสง
รายงานตอภาควชิาในเวลาที่กําหนด 

  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 การเตรียมความพรอมสูอาชีพ 1(1-0-2) 
 (Career preparation) 
  เทคนิคการเตรียมตัวกอนการสมัครงาน ความรูเรื่องอาชีพท่ีนาสนใจในสถานการณปจจุบัน

และอนาคตในดานธุรกิจและวิศวกรรม การคนหาตลาดงานและการเขียนประวัติอยางยอ การ
เตรียมตัวสําหรับการสัมภาษณงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร แนวทางการวางแผน
ทางดานอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษา การอภิปรายกลุม การจําลองการนําเสนอและสมัภาษณงาน 

  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. 
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623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
 (Engineering Business Project I) 
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  คัดเลือกหัวขอโครงงานดานธุรกิจวิศวกรรม ที่มาและความสําคัญของหัวขอ ศึกษาเอกสาร 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ศึกษาความเปนไปไดในการทําโครงงาน กําหนดวัตถุประสงคของ
โครงงาน จัดทําขอเสนอโครงงาน ซึ่งประกอบดวย ท่ีมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค
สมมติฐานเอกสารที่เก่ียวของ แผนงาน ทฤษฎี กรอบแนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงานโครงงาน
นั้น ๆ การนําเสนอขอเสนอโครงงาน 

  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) 
 วิชาบังคับกอน :  623 454 โครงงานธรุกิจวิศวกรรม 1 
   ดําเ นินโครงการในหัวขอ เ ก่ียวกับธุร กิจวิศวกรรมที่ ผ านการอนุ มัติจากภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกลในหัวขอการวิจัยท่ีเสนอไวแลวในโครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1 วิเคราะหผลและ
สรุปผล นําเสนอโครงงานและเอกสารปริญญานิพนธ 

   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. 
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623 511 แบบจําลองตนทุนงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Cost Modeling) 
   การคํานวณปริมาณวัสดุ แบบจําลองทํานายคาวัสดุ ความสัมพันธระหวางพิกัดของ

เครื่องจักรและราคา เสนโคงนอมัลไลซราคาเครื่องจักร ความสัมพันธระหวางพิกัดของเครื่องจักร
กับการใชพลังงาน ความรอนและไฟฟา การคํานวณคาพลังงานความรอนและคาไฟฟา กฏหมาย
แรงงาน การคิดคาแรงฐานกิจกรรม การคิดคาแรงในโครงการงานวิศวกรรม การประเมินอายุของ
โครงการ การคดิมูลคาปจจุบันและอนาคตของโครงการงานวิศวกรรม การพิจารณาจุดที่เหมาะสม
เชิงตนทุนรวม การพิจารณาจุดที่เหมาะสมเชิงผลประหยัดสุทธิสําหรับการออกแบบงานวิศวกรรม 
โครงการแบบจําลองตนทุนงานวิศวกรรม 

   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 อุปกรณวัสดุกอสราง 3(3-0-6) 
 (Construction Materials) 
   กฎหมายพาณิชยกรรมดานการคาวัสดุกอสราง แนะนําความเคน ความเครียด และสมบัติ

พื้นฐานของวัสดุวิศวกรรมชนิดหลัก ๆ ประกอบดวย โลหะ พลาสติก ยาง แอสฟลต ไมเซรามิกส 
คอนกรีตและวัสดุเสริมองคประกอบ การเลือกใชวัสดุวิศวกรรมสําหรับงานตาง ๆ การจัดเก็บวัสดุ
วิศวกรรมและการจัดการวัสดุคงคลัง การขนยายและความปลอดภัยในการขนยายวัสดุวิศวกรรม 
การข้ึนทะเบียนและการติดตามทะเบียนวัสดุ การควบคุมวัสดุเขาออกหนางานการตลาดของสินคา
วัสดุวิศวกรรม การเปนผูประกอบการสําหรับธรุกิจอุปกรณวสัดุกอสราง 

   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. 
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623 513 การประมาณราคางานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Cost Estimation) 
   การศึกษาแบบและรายการประกอบแบบดานงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟา        

การจัดการโครงการและงานระบบวิศวกรรม การจัดทําบัญชีปริมาณงาน การจัดหาและสืบราคา
คาวัสดุและคาแรง การถอดแบบและประมาณราคาในงานวิศวกรรม ขั้นตอนการเสนอราคา การ
ประกวดราคา การตอรองราคา การจัดทําสัญญาจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายงวดงานทางดาน
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 อุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใชการเปลี่ยนพลังงาน

ทดแทนเปนพลังงานความรอนและไฟฟา อุปกรณดานพลังงานแสงอาทิตย อุปกรณดานพลังงาน
ลม อุปกรณดานพลังงานนํ้า อุปกรณดานพลังงานจากชีวมวล การเลือกและการจัดการอุปกรณ
ตาง ๆ ดานพลังงานทดแทน 

   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 ระบบการเผาไหมและอุปกรณควบคุมมลพิษ 3(3-0-6) 
 (Combustion System and Emission Control Devices) 
   เ ช้ือเพลิงที่ ใช ในการเผาไหม คุณสมบัติเชื้อเพลิง ระบบการเผาไหมและอุปกรณ 

กระบวนการเผาไหมการควบคุมมลพิษในหมอไอนํ้าและเตาเผา เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ 
กฎหมายและขอกําหนดในการควบคุมมลพิษ 

   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 หมอไอน้ําและอุปกรณ 3(3-0-6) 
 (Boiler and Equipment) 
  หลักการทํางานและประเภทของหมอน้ํา พิกัดของหมอน้ํา เชื้อเพลิงและระบบการเผาไหม

กับดักไอนํ้า เครื่องสูบนํ้าปอนหมอน้ํา ถังพักนํ้า เครื่องอุนนํ้าปอนระบบปรับสภาพนํ้า ทอและ
ฉนวนในระบบหมอน้ํา การบํารุงรักษาหมอน้ํา รายละเอียดและขอมูลทางเทคนิคของหมอนํ้าและ
อุปกรณการเลือกใชงานและเปรียบเทียบขอมูลทางเทคนิค การเร่ิมตนธุรกิจ 

  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) 
   ความรูทั่วไปเก่ียวกับชีวมวล ขอดีและขอเสียของเช้ือเพลิงชีวมวล การปรับปรุงสภาพโดย

การอัดแนน การคั่ว การทําถาน การแปลงสภาพเปนเชื้อเพลิงเหลว และการแปลงสภาพเปน
เชื้อเพลิงกาซ 

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

 
623 518 การอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Energy Conservation) 
   สถานการณพลังงานของโลกและประเทศไทย ความรูเบื้องตนดานพลังงาน การใชพลังงาน

ในภาคเศรษฐกิจ หลักเบื้องตนของการอนุรักษและการจัดการพลังงานการตรวจวัดการใชพลังงาน 
เคร่ืองมือและเทคนิคในการตรวจวัดการใชพลังงาน มาตรการอนุรักษพลังงานในอาคาร 
อุตสาหกรรมและขนสง การตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน การวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตร ระบบการจัดการพลังงาน กฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษพลังงาน รายละเอียดสําคัญ
สําหรับการทําธุรกิจที่ปรึกษาดานการอนุรักษพลังงาน การตลาดสําหรับธุรกิจที่ปรึกษาดานการ
อนุรักษพลังงาน กรณศีึกษา 

   Global’s and Thailand’s energy situations. Fundamental knowledge on 
energy. Energy use in the economic sector. Basic principles of energy conservation 
and management. Energy audit. Energy audit tools and techniques. Energy 
conservation measures in building, industry and transportation sectors. Energy 
saving measurement and verification. Economic analysis. Energy management 
system. Energy conservation laws. Important details for running energy 
conservation consultant business. Marketing for energy conservation consultant 
business. Case studies. 
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623 521 การบัญชชีั้นสูง 1 3(3-0-6) 
 (Advanced Accounting I) 
   นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด 

งบการเงินระหวางกาล การบัญชีสําหรับรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ การแปลงคางบการเงิน 
การบัญชีสํานักงานใหญและสาขาการปฏิบัติการทางบัญชีสําหรับสัญญากอสราง ธุรกิจฝากขาย 
ธุรกิจขายผอนชําระ ธุรกิจใหเชาและธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

   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 การบัญชชีั้นสูง 2 3(3-0-6) 
 (Advanced Accounting II) 
  การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การบัญชีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

การบัญชีสําหรับกิจการรวมคา การจัดทํางบการเงนิรวมและงบกระแสเงินสดรวม ระบบบัญชีเดี่ยว 
การบัญชกีองทุนและกิจการไมหวังผลกําไร 

  Accounting for combined corporate entities. Accounting issues related to 
investments in associated and subsidiary companies. Accounting for joint venture 
companies. Preparation of consolidated financial and cash flow statements. 
Single-entry system. Fund and non-profit accounting. 

 
623 523 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Managerial Accounting) 
 วิชาบังคับกอน :  623 222 การบัญชีตนทุน 
  บทบาทการบัญชีเพื่อการจัดการภายใตสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป จรรยาบรรณ

วิชาชีพบัญชี พฤติกรรมตนทุน การบัญชีตนทุนเพื่อการบริหาร การวิเคราะหความสัมพันธของ
ตนทุน-ปริมาณ-กําไร การงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม การบัญชีตามความรับผิดชอบ 
การกําหนดราคาโอน การตัดสินใจระยะสั้น การวิเคราะหงบการเงิน 

  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. 
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623 524 การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย  3(3-0-6) 
 (Investment Decision Making in the Stock Exchange) 
   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย ประเภทและลักษณะสําคัญของหลักทรัพย

ที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานและการวิเคราะหเชิงเทคนิค การ
บริหารความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน แบบจําลองและแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับ
นักวเิคราะหหลักทรัพยและจังหวะในการลงทุน 

   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

ระดับองคกร กรอบงานการควบคุมภายใน การกํากับดแูลกิจการ การประเมินผล การวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน การสรุปขอตรวจพบ การปองกันการทุจริตและการสื่อสารผล
การตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

   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) 
 วิชาบังคับกอน :  623 322 การภาษีอากรธุรกิจ 
   แนวคิดและความแตกตางระหวางหลักเกณฑทางการบัญชีและหลักเกณฑทางภาษีอากร 

การคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีเปนกําไรสุทธิ
ทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดทํารายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับภาษีอากรและการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีอากรตอกรมสรรพากรกรณศึีกษาทางการจัดการภาษีอากร 

   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. 

 



มคอ. 2 84 

623 531 การประเมินความเปนไปไดของโครงการ 3(3-0-6) 
 (Project Feasibility Assessment) 
   หลักการพ้ืนฐานของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการธุรกิจวิศวกรรม การตลาดของ

โครงการธุรกิจวิศวกรรม การบริหารงานและการเงิน ความเสี่ยงของการลงทุนและปจจัยอ่ืน ๆ ทีม่ี
ผลตอการดําเนินโครงการ ลักษณะเฉพาะของโครงการธุรกิจวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
โยธา ไฟฟาและสิ่งแวดลอม โดยครอบคลุมถึง การตลาด แหลงเงินทุนหมุนเวียน การบริหาร
โครงการและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการและกรณตัีวอยาง 

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

 
623 532 การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Business Project Management) 
   ความจําเปนในการจัดการโครงการ การกําหนดวัตถุประสงค การวางแผน การดําเนินการ

การประเมินและการควบคุม การปรับแผนโครงการดานวิศวกรรม กระบวนการเลือกเทคโนโลยี
การพัฒนา โครงการในระยะตาง ๆ การทําโครงสรางรายละเอียดของงาน กําลังคน และคาใชจาย 

   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 การนําเสนองานขาย 3(3-0-6) 
 (Sales Representations) 
   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการขาย การแสวงหาลูกคา การเจรจาตอรองอยางมือ

อาชีพ การตลาดสรางความสัมพันธ การเตรียมตัวกอนเขาพบลูกคา การเขาพบ การนําเสนอการ
ขาย การตอบขอโตแยง การปดการขาย การติดตามผลหลังการขาย การบริการกอนและหลังการ
ขาย จรรยาบรรณของนักขาย และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการขาย 

   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. 
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623 534 การจัดทําแผนธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Plan) 
   ความสําคัญของการจัดทําแผนธุรกิจ วัตถุประสงคและองคประกอบของแผนธุรกิจ การ

เขียนแผนธุรกิจและกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ แผนการบริหาร
จัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารการเงินและการ
ลงทุน แผนการบริหารความเส่ียง การฝกปฏิบัติการเขียนและการนําเสนอแผนธุรกิจ 

   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 ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ 3(3-0-6) 
 (Office Automation Systems) 
   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสํานักงานอัตโนมัติ อุปกรณที่ใชในระบบสํานักงานอัตโนมัติ 

การจัดการขอมูลและเอกสาร การสื่อสารระหวางบุคคลในสํานักงานอัตโนมัติ การคนหาและเก็บ
ขาวสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การจัดการสิ่งแวดลอมในสํานักงานอัตโนมัติ ผลกระทบและ
แนวโนมของระบบสํานักงานอัตโนมัติ 

   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 ธุรกิจโลจิสติกส 3(3-0-6) 
 (Logistics Business) 
   ภาพรวมเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกส การจัดการหวงโซอุปทานเบื้องตน ทฤษฎีเกมสของ

เบียร เครื่องมือและวิธีการในการวิเคราะหหวงโซอุปทาน การพยากรณอุปทาน การวางแผน    
อุปสงคอุปทาน การบริการลูกคาในหวงโซอุปทาน การจัดเครือขายหวงโซอุปทาน การจัดการการ
ขนสง การประยุกตใชระบบสารสนเทศในงานโลจิสติกส กระบวนการวัดสมรรถนะในหวงโซ
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 คอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Computer for Engineering Business) 
   การแสดงขอมูลและระบบตัวเลข โครงสรางคอมพิวเตอร ฮารดแวรในระบบคอมพิวเตอร

ซอฟทแวรประยุกต ท่ีใช ในเชิงธุรกิจและวิศวกรรม ระบบโครงสรางฐานขอมูลเบ้ืองตน            
การประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรในงานธุรกิจวิศวกรรม 

   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) 
   ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเน่ืองและไมตอเน่ือง 

คาคาดหมายและฟงกชันกอกําเนิดโมเมนตการประยุกตทฤษฎีความนาจะเปนการกระจายตัวของ
คาตัวอยางการอนุมานทางสถิติ การประมาณคาพารามิเตอรการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห
สหสัมพันธและการถดถอย การวิเคราะหความแปรปรวน การออกแบบแบบสํารวจขอมูลการใชวิธี
ทางสถิติเปนเครื่องมือเพ่ือแกปญหาทางดานธุรกิจวิศวกรรมและการประยุกตใชคอมพิวเตอร
สําหรับการแกปญหา 

   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 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Engineering) 
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
   หัวขอที่นาสนใจในปจจุบันและการพัฒนาใหม ๆ ทางดานวิศวกรรม 
   Topics of current interests and innovations in engineering. 
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623 552 หัวขอพิเศษทางการบัญชี 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Accounting) 
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
   หัวขอที่นาสนใจในปจจุบันและการพัฒนาใหม ๆ ทางการบัญชี 
   Topics of current interests and innovations in accounting. 
 
623 553 หัวขอพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Engineering Business) 
  เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
   หัวขอที่นาสนใจในปจจุบันและการพัฒนาใหม ๆ ทางดานธุรกิจวิศวกรรม 
   Topics of current interests and innovations in engineering business. 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคณุวุฒิของอาจารย 
   3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดบั ตําแหนง ชื่อ สกุล 
หมายเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปที่สําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบนั ปรับปรุง 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระนุช  
อินทะกันฑ 
3-5101-00150-XX-X 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2556) 
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2552) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยแมโจ (2549) 

10 33 

2. ผูชวยศาสตราจารยจารุตม   
คุณานพดล 
3-5001-00377-XX-X 

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2554) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2544) 

10 33 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา  
สังวรโยธิน 
3-7402-00445-XX-X 

บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559) 
บธ.ม. (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยสยาม (2545) 
บช.บ. (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (2547) 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 
วทิยาลัยครสูวนสุนันทา (2534) 

10 21 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรเมศร  
อารมยด ี
3-1017-01458-XX-X 

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

10 37 
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ลําดบั ตําแหนง ชื่อ สกุล 
หมายเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปที่สําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบนั ปรับปรุง 

5. ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ชัชธานนท  โพธิคุณ 
3-1016-00151-XX-X 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2558) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548) 

10 31 

 
   3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดบั ตําแหนง ชื่อ สกุล 
หมายเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปที่สําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบนั ปรับปรุง 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระนุช  
อินทะกันฑ 
3-5101-00150-XX-X 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2556) 
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2552) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยแมโจ (2549) 

10 33 

2. ผูชวยศาสตราจารยจารุตม   
คุณานพดล 
3-5001-00377-XX-X 

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2554) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2544) 

10 33 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา  
สังวรโยธิน 
3-7402-00445-XX-X 

บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559) 
บธ.ม. (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยสยาม (2545) 
บช.บ. (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (2547) 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 
วทิยาลัยครสูวนสุนันทา (2534) 

10 21 
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ลําดบั ตําแหนง ชื่อ สกุล 
หมายเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปที่สําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบนั ปรับปรุง 

4. ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ปรเมศร  อารมยด ี
3-1017-01458-XX-X 

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

10 37 

5. ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ชัชธานนท  โพธิคุณ 
3-1016-00151-XX-X 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2558) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย (2548) 

10 31 

6. รองศาสตราจารย ดร. 
นิติพงศ  โสภณพงศพิพฒัน 
3-1014-02355-XX-X 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2551) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2537) 

10 30 

7. ผูชวยศาสตราจารยพงษศิริ   
จรุยนนท 
3-6099-00941-XX-X 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2546) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2536) 

10 29 
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ลําดบั ตําแหนง ชื่อ สกุล 
หมายเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบนั ปรับปรุง 

8. รองศาสตราจารย ดร.กษมา   
ศิริสมบูรณ 
3-1020-01011-XX-X 

Ph.D. (Mechanical Engineering) 
Sirindhorn International Institute of 
Technology Thammasat University, 
Thailand (2008) 
วศ.ม. (เทคโนโลยพีลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2540) 

10 35 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทสพล   
เขตเจนการ 
3-1022-01676-XX-X 

D.Eng. (Energy Technology) 
Asian Institute of Technology, 
Thailand (2008) 
M.S. (Civil Engineering) 
University of Colorado, USA (2000) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2537) 

10 27 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระศักดิ์  
หุดากร 
5-1306-00016-XX-X 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2540) 

10 29 

11. รองศาสตราจารย ดร.สาโรช   
พูลเทพ 
3-7099-00461-XX-X 

Ph.D. (Microwaves, 
Electromagnetism and 
Optoelectronics Engineering) 
Institut Nationale Polytechnique 
de Toulouse, Universitaire de 
Toulouse, France (2008) 
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุมและ
เครื่องมือวัด) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี (2545) 
คอ.บ. (เทคโนโลยคีอมพิวเตอร) 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนคร
เหนือ (2541) 

10 31 
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ลําดบั ตําแหนง ชื่อ สกลุ 
หมายเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปที่สําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบนั ปรับปรุง 

12. ผูชวยศาสตราจารยศิวะพงศ  
เพ็ชรสงค 
3-7706-00342-XX-X 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนคร
เหนือ (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนคร
เหนือ (2541) 

10 29 

13. ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ธิบดินทร  แสงสวาง 
3-5399-00253-XX-X 

ปร.ด (เทคโนโลยีอุณหภาพ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
ธนบุรี (2553) 
วศ.ม. (เทคโนโลยอีุณหภาพ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
ธนบุรี (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2538) 

10 28 

14. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย   
วาสนานนท 
3-2499-00086-XX-X 

วศ.ม. (เทคโนโลยอีุณหภาพ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
ธนบุรี (2549) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2538) 

10 29 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชุดา  
เมตตานันท 
3-1005-02488-XX-X 

Ph.D. (Energy Technology) 
King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi, Thailand 
(2019) 
วศ.ม. (เทคโนโลยกีารจัดการพลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี (2547) 
M.Eng. (Energy Technology) 
Asian Institute of Technology, 
Thailand (2003) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2543) 

10 36 
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ลําดบั ตําแหนง ชื่อ สกุล 
หมายเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปที่สําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 

(ชัว่โมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบนั ปรับปรุง 

16. ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.กิตติศักดิ ์ คูวรัญู 
3-1021-00940-XX-X 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี (2544) 

10 33 

17. ผูชวยศาสตราจารยนพพงศ   
ศรีตระกูล 
3-3599-00032-XX-X 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ (2550) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2541) 

10 30 

18 อาจารย ดร.ณัฐ  ธัชยะพงษ 
3-6399-00091-XX-X 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2555) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2551) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2548) 

10 29 

19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ  
ธาราวด ี
1-4899-00004-XX-X 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2556) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2551) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549) 

10 34 

20 ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.เดชาพันธ  รัฐศาสนศาสตร 
3-5201-00188-XX-X 

บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2555) 
บช.ม. (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2550) 
บธ.บ. (การบัญชี) 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล (2542) 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป-การบัญช)ี 
วทิยาลัยครฉูะเชิงเทรา (2537) 

10 24 

21 อาจารย ดร.จงรัก   
ปริวัตรนานนท 
3-8006-00747-XX-X 

บธ.ด. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2563) 
บธ.ม. (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2554) 
วท.บ. (การวิจัยดาํเนินงาน) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2538) 

0 26 
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   3.2.3 อาจารยพิเศษ 
 

ลําดบั ตําแหนง ชื่อ สกุล 
คุณวุฒิ สาขา สถาบนั 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

1. อาจารยมานพ  อิ่มอุระ บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2550) 
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2542) 

2. อาจารยธีรศักดิ์  สุริยาประสิทธิ์ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2541) 
บธ.บ. (การจัดการเชิงปริมาณ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2536) 

 
4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 การฝกปฏิบัติงาน ไดแก การฝกงานในหนวยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนทางดาน
วิศวกรรมเครื่องกล เชน  การออกแบบเครื่องจักรกล การออกแบบกระบวนการผลิต การจัดสรางและติดต้ัง
เครื่องจักร การควบคุมเครื่องจักร การควบคุมกระบวนการผลิต การอนุรักษและการจัดการพลังงาน งานซอม
บํารุงและวางแผนซอมบํารุง และลักษณะงานท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมเครื่องกล จํานวนไมนอยกวา 240 
ชั่วโมงและสหกิจศึกษา จํานวนไมนอยกวา 640 ชั่วโมง การดําเนินงานของนักศึกษาในแผนสหกิจศึกษา
กําหนดใหใชวิธีวิจัยในการฝกทักษะในการปฏิบัติสหกิจศึกษา จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ
และนําเสนอผลงานในรายวิชาสหกิจศึกษา 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
 (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ
จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
 (2) บูรณาการองคความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง 
 (3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
 (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา
กับสถานประกอบการได 
 4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณ 
 (1) กรณีฝกงาน  ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
 (2) กรณีสหกิจศึกษา ชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาตน 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ลักษณะการฝกปฏิบัตภิาคสนาม จํานวนชั่วโมง 
623 353 การฝกงาน ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง 
623 451 สหกิจศึกษา ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง 
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
 หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาทําโครงงาน/งานวิจัยในประเด็นปญหาปจจุบันที่นักศึกษาสนใจ 
สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาประยุกตในการทําโครงงาน/งานวิจัย มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัยที่สามารถทํา
สําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ สามารถทําวิจัยเบื้องตน และ
เขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อนําเสนอสูสังคมได 

5.3 ชวงเวลา  ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาตนและปลาย 
5.4 จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

 (1) มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาโครงงานใหนักศึกษาเปนรายกลุม 
 (2) มีการกําหนดช่ัวโมงใหคาํปรึกษา 
 (3) อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอและกระบวนการศึกษาคนควา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
 (1) คณาจารยในภาควิชาฯ กําหนดเกณฑการประเมินผลรายวิชา 
 (2) อาจารยและนักศึกษากําหนดหัวขอ 
 (3) มีการประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน/งานวิจัย จากรายงานท่ีไดกําหนด
รูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา 
 (4) อาจารยประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม 
 (5) อาจารยและนักศึกษาประเมินผลการเรียนรูรวมกันโดยการปรึกษา 
 (6) นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย ซึ่งเขารวมฟงการนําเสนอ
ผลการศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาธุรกิจวิศวกรรม มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในสาขา

ธุรกิจวิศวกรรมทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงดานการวิจัยและพัฒนา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
ตลอดจนเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหง
การวิจัยและการสรางสรรคและมุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนผูประกอบการ 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถประมวลความรู 
และนําไปใชประยุกตงานไดจริงมี
ความพรอมท่ีจะออกไปประกอบ
วิชาชีพได 

ใหเวลาในการฝกปฏิบัติผานรายวิชา 
 623 212 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
 623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
 623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม 

คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ยกตัวอยางกรณีศึกษาเพื่อใหนักศึกษารูถึงผลกระทบของการศึกษา
ในรายวิชาตาง ๆ ตอสังคมและส่ิงแวดลอม รูระเบียบหรือกฎหมาย
ที่เก่ียวของรวมถึงการรูจักรับผิดชอบตอสังคม และจัดกิจกรรมท่ี
เสริมสรางจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

นักศึกษามีความคิดสรางสรรค กําหนดกรณีศึกษาและกิจกรรมแลวให นักศึกษาใชความคิด
สร า งสรรค ในการสร า งผลงานเพื่ อส ง เสริม ให นักศึกษามี
ความสามารถในการนําความรูทางวิชาการในแขนงตาง ๆ มา
ผสมผสานเพื่อประยุกตใชในการริเริ่มสรางสรรคโครงการตาง ๆ 

นักศึกษามีความเปนผูประกอบการ ใหนักศึกษาฝกเขียนแผนธุรกิจในลักษณะความเปนผูประกอบการ
ผานรายวชิา 
 623 132 การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธรุกิจวศิวกรรม 
 623 133 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย 
 623 324 การวเิคราะหการเงินธรุกิจ 
 623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ 
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2. ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 
กลยุทธการสอน 

กลยุทธสําหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

หมวดศึกษาทั่วไป 
PLO1  อธิบายความหมายและ

คุณคาของศิลปะและ  
การสรางสรรคได 

1) การเรยีนรูจากศิลปน และผูเชี่ยวชาญดาน
ศลิปะแขนงตาง ๆ การศึกษาผลงานแนวคิด 
และกระบวนการคิดสรางสรรค เพื่อให
สามารถเขาใจคณุคาและความงามของ
ธรรมชาติ ศิลปะ และการสรางสรรค 
2) การเรยีนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน/
เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงดวย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เชน การอภปิราย การตอบ
คาํถามการนําเสนอผลงาน โดย
ใหนักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิดและกระบวนการคิด
สรางสรรคในศิลปะแขนงตาง ๆ 
คณุคาและความงามของ
ธรรมชาติ ศิลปะและการ
สรางสรรค และประเมินจาก
ความถูกตองครบถวน และ
ชัดเจนของการอธิบาย 

PLO2  อภิปรายความหมายของ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูผานการ
บรรยาย กรณีศึกษา การเรียนรูจาก
สถานการณจําลองและสถานการณจริง การ
เรยีนรูรวมกับเพื่อนนักศึกษาตางชาต ิ
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีพัฒนาความรู
และความตระหนักดานวัฒนธรรมและความ
หลากหลาย 
3) การเรยีนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน/
เทคโนโลยี 
4) การใหนักศึกษาฝกอภิปรายเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานการณ
จําลองและสถานการณจริง 

การประเมินตามสภาพจริง ดวย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เชน การสอบขอเขียน การสอบ
ทักษะภาคปฏิบัติ การสอบปาก
เปลา การสังเกตพฤติกรรม เชน 
ใหนักศึกษาอภิปรายวัฒนธรรม
ของชนชาติและภาษาตาง ๆ 
และความแตกตางทาง
วัฒนธรรมท่ีสงผลตอ การ
ส่ือสารและการปฏิสัมพันธ เชน 
การเลือกใชภาษา การแสดงสี
หนาทาทาง การแตงกาย 
มารยาททางสังคม เปนตน และ
ประเมินจาก ความถูกตอง 
ครบถวน และชัดเจนของการ
อธิบาย 
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO3  ระบุความรูเบ้ืองตน

เก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจและทักษะพื้นฐาน 
ที่จําเปนตอการเปน
ผูประกอบการได 

การประยุกตใชการสอนแบบเนนสมรรถนะ 
(Competency Based) โดยเนนการบูรณา
การความรู การอภปิรายแนวคิดทาง
การตลาดและการประกอบธุรกิจ การอธิบาย
ทักษะความเปนผูประกอบการการเรียนรูจาก
ปญหาเปนฐาน การทัศนศกึษาดูงานสถาน
ประกอบการ กรณีศึกษาสถานประกอบการ
ท่ีประสบความสําเร็จ เปนตน 

การประเมินตามสภาพจริงดวย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เชน การอภปิราย การประเมิน
จากกิจกรรมกลุม การแกไข
ปญหา การประเมินตนเอง   
การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น
เรยีนหรือกลุมงาน การประเมิน
กระบวนการ รายงานการทัศน
ศกึษาดูงาน 

PLO4  มีทักษะการใชภาษาและ
สื่อสารไดตรงตาม
วัตถุประสงคในบริบท 
การส่ือสารท่ีหลากหลาย 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียนดวย
วธิีการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) การ
สอนแบบสาธิต (Demonstration Method)    
การสอนแบบใชสถานการณจําลอง 
(Simulation) การสอนโดยใชเกม 
2) การเรยีนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน/
เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงดวย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เชน การสอบขอเขียน การสอบ
ทักษะภาคปฏิบัติการสอบปาก
เปลา การสังเกตพฤติกรรมการ
ประเมินจากกิจกรรม 

PLO5  เลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและ        
การส่ือสารไดตรงตาม
วัตถุประสงค ตลอดจน
รูเทาทันสื่อและ
สารสนเทศ 

1) การเรียนรูเชิงรกุ (Active Learning)   
2) การเรยีนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน/
เทคโนโลยี  
3) สงเสริมการคิดวิเคราะหประเมิน และ
บูรณาการขอมูลขาวสาร หรือสารสนเทศ 
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมี
วจิารณญาณและสรางสรรค 

การประเมินตามสภาพจริง
ในขณะ ทํากิจกรรมการเรียนรู 
โดยการสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินตนเอง การประเมินโดย
เพื่อนรวมชั้นเรยีนหรือกลุมงาน 
การสอบขอเขียน การสอบ
ปฏิบัติและการประเมินผลงาน
โดยประเมินความสามารถใน
การระบุความตองการใชส่ือได
ถูกตอง เลอืกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดตรงตามการใช
งานอยางปลอดภัย ถูกกฎหมาย
และมีจริยธรรม 

PLO6  แสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง และนําความรูไป
ใชในการพัฒนาตนเอง
และการดําเนินชีวิต 

1) กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง (Self-directed Learning) เพื่อการ
แสวงหาความรูตลอดชีวิต และพฒันาตนเอง
ใหมีสุขภาวะทางกาย จิต ปญญา และสังคม  
2) สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองผานระบบ
ออนไลน/เทคโนโลยี 

การสังเกตพฤติกรรม การ
ออกแบบและวางแผนการเรียน
ความรับผิดชอบในการเรยีนรู
การประเมินตนเอง การประเมิน
ความกาวหนาระหวางภาคเรียน 
และการประเมินทายภาคเรียน
ดวยการสอบขอเขียน สอบ
ปฏิบัติแฟมสะสมงานหรือ
รายงานผลการนําความรูไปใช
ในการพฒันาตนเองและการ
ดําเนินชีวิต 
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะ

ความสัมพันธระหวาง
บุคคล สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได มีระเบียบ
วินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย
สุจริต มีความรบัผิดชอบ
ตอตนเอง  สังคม และ
สิ่งแวดลอม 

การเรียนการสอนที่สงเสริมการทํางานเปน 
ทีม เชน การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 
(Project-based Learning) หรือการเรยีนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based 
Learning) เพื่อสงเสรมิ การแสดงบทบาท
ของการเปนผูนําและผูตาม ความรบัผิดชอบ 
และการแกไขปญหาในหลากหลาย
สถานการณทั้งในและนอกหองเรียน 

การประเมินจากกิจกรรมกลุม     
การประเมินผลจากสถานการณ
จริง การประเมินความสามารถ
ในการปฏบิัติของผูเรียนในขณะ
ทํากิจกรรมการเรียนรู และ
พิจารณาจากผลงานที่เกิดข้ึน
จากการเรียนรู 

PLO8 ใชความคิดสรางสรรคใน
การสรางผลงานหรือ
ดําเนินโครงการได 

1) การเรยีนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 
(Project-based Learning) เนน
กระบวนการคิดสรางสรรค  การสรางสรรค
ผลงานและพัฒนาใหเกิดความคดิใหม การ
สรางผลผลิตและนวัตกรรม  
2) การจัดการศึกษาโดยกระตุนใหผูเรียนใช
ความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลงาน 
กิจกรรมหรือโครงการในชั้นเรียน เนนการคิด
วเิคราะห เชื่อมโยงความหมาย และสะทอน
ความคิดดานการสรางสรรคและสุนทรียภาพ 
ท้ังน้ี การสรางผลงานและการดําเนิน
โครงการสามารถทําไดท้ังในและนอก
หองเรยีน 

การประเมินกระบวนการจัดทํา
ผลงาน กิจกรรมหรือโครงการ
ตั้งแตการกําหนดหัวขอ 
วางแผน ปฏิบัติ ทบทวน และ
นําเสนอการสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานเปนกลุม การ
ประเมินตนเอง การประเมินโดย
เพื่อนรวมชั้นเรยีนหรือกลุมงาน  
การประเมินผลงาน โดย
ประเมินจากความใหมของ
แนวคิด/แนวทาง ประโยชน 
คณุคาทางสุนทรียะ เปนตน 
 

PLO9 คิดวิเคราะห วางแผนอยาง
เปนระบบ เพื่อแกไข
ปญหาหรอืเพื่อออกแบบ
นวัตกรรมได 

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใช
ปญหาเปนฐาน (Problem-based) ฝกการ
คดิวิเคราะห คิดออกแบบอยางมีเหตุผลและ
เปนระบบ 

การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินตนเอง การประเมินโดย
เพื่อนรวมชั้นเรยีนหรือกลุมงาน 
การประเมินกระบวนการ เชน 
การวางแผนงาน การออกแบบ
เพื่อการแกปญหาหรือการ
ออกแบบนวัตกรรม การ
วิเคราะหและแกไขโจทยปญหา
ดวยการวางแผนหรือใช
นวัตกรรม 
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO10 ตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลัก
คณุธรรมและจริยธรรม
จากสถานการณท่ี
เก่ียวของกับการ
ดําเนินการทางธุรกิจ
วิศวกรรมได 

1) บรรยายเก่ียวกับจรรยาบรรณคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ
ทางวิศวกรรมและธุรกิจ 
2) ใหนักศึกษาอธิบายเก่ียวกับความสําคัญ
ของจรรยาบรรณคุณธรรมและจริยธรรมที่มี
ตอสถานการณท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ
ทางวิศวกรรมและธุรกิจ 
3) ใหนักศึกษาบอกเลาหรือยกตัวอยาง
เหตุการณหรือเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับ
ความสําคัญของการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดําเนินการทางวิศวกรรมและธุรกิจที่สงผลตอ
สังคมและอาชีพ 
4) ยกตัวอยางกรณีศึกษาที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินการทางวิศวกรรมและธุรกิจให
นักศึกษาตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ถูกตองตามจรรยาบรรณคณุธรรมและ
จริยธรรม 

1) ประเมินจากการทดสอบ
ความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณ
คณุธรรมและจริยธรรมที่
เก่ียวของกับการดําเนินการทาง
วิศวกรรมและธุรกิจ 
2) ประเมินจากความถูกตอง 
ครบถวน และชัดเจนของการ
อธิบายความสําคัญและการ
เช่ือมโยงจรรยาบรรณคุณธรรม
และจริยธรรมกับสถานการณท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินการทาง
วิศวกรรมและธุรกิจ 
3) ประเมินจากแนวทางปฏิบัติท่ี
นักศึกษาเลือกจาก 
กรณีศึกษาที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินการทางวิศวกรรมและ
ธุรกจิใหถูกตองตาม
จรรยาบรรณคุณธรรมและ
จริยธรรม 
4) ประเมินจากการสงัเกต
พฤติกรรมในการทําโครงงาน
และการฝกงาน 

PLO11 อธิบายหลักการพื้นฐาน
ทางดานวิศวกรรมได 

1) บรรยายเก่ียวกับความรูพื้นฐานทาง
วศิวกรรมท่ีใชสําหรับงานดานธุรกิจวิศวกรรม 
2) สาธิตการประยุกตใชหลักการพื้นฐาน
ทางดานวิศวกรรมในงานดานธุรกิจวิศวกรรม 
3) กําหนดโจทยปญหาแลวใหนักศึกษาเลือก
ทฤษฎี หรือหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมท่ี
เก่ียวของ พรอมท้ังอธิบายถึงเหตุผล 
4) มอบหมายงานที่มีการกําหนดปรมิาณและ
คณุภาพของงานท่ีมอบหมายใหทํา เพื่อฝก
การนําเสนอความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมท่ีใช
สําหรับงานดานธุรกิจวิศวกรรม 

1) ประเมินจากการทดสอบ
ความถูกตองของการเลือก
ทฤษฎีหรือหลักการทาง
วิศวกรรม 
2) ประเมินจากความถูกตอง 
ครบถวน และชัดเจนของการ
อธิบายทฤษฎีหรอืหลักการทาง
วิศวกรรมที่เก่ียวของกับงานดาน
ธุรกิจวิศวกรรม 
3) ประเมินจากการนําเสนอตาม
หัวขอท่ีไดรับจากงานท่ี
มอบหมายใหทํา 
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO12 อธิบายคุณลักษณะทาง
เทคนิคและหลักการ
ทํางานของอุปกรณทาง
วิศวกรรมที่ใชใน
กระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมได 

1) บรรยายหลักการทํางานและคุณลักษณะ
ทางเทคนิคอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต 
2) สาธิตวิธีการใชงานอุปกรณท่ีใชใน
กระบวนการผลิต 
3) กําหนดโจทยปญหาหรือมอบหมายงาน
กลุมและงานรายบุคคล ใหทําการอธิบาย
หลักการทํางานระบุคุณลักษณะทางเทคนิค  
เลือกใช และยกตัวอยางการนําไปใชของ
อุปกรณท่ีใชในกระบวนการผลิต 

1) ประเมินจากรายงานสรุป
บทเรียนที่ไดจากการบรรยาย
และการการทํางานและ
คณุลักษณะของอุปกรณใน
กระบวนการผลิต และการสาธิต
วิธกีารใชงานอุปกรณท่ีใชใน
กระบวนการผลิต 
2) ประเมินจากการทดสอบ
ความรูท่ีเก่ียวของกับหลักการ
ทํางานคุณลักษณะทางเทคนิค 
และวิธีการใชงานอุปกรณที่ใชใน
กระบวนการผลิต 
3) ประเมินจากการอธิบาย
หลักการทํางาน การระบุ
คณุลักษณะทางเทคนิค  
การเลือกใช และการยกตัวอยาง
การนําไปใชของอุปกรณที่ใชใน
กระบวนการผลิตจากงานท่ี
มอบหมายใหทํา 

PLO13 อานแบบและเขียนแบบ
ทางวิศวกรรมได 

1) บรรยายและสาธิตวิธีการ 
2) กําหนดโจทยปญหาหรือมอบหมายงาน
กลุมและงานรายบุคคล ใหทําการเขียนแบบ
ทางวิศวกรรม และฝกใชโปรแกรมท่ีเกี่ยวของ 
พรอมใหคําปรึกษา 
3) กําหนดโจทยปญหาและมอบหมายงานให
นักศึกษาประยุกตใชคอมพิวเตอรซอฟตแวร
ในการออกแบบทางวศิวกรรม 

1) ประเมินจากการทดสอบ
ความรูท่ีเก่ียวของกับการอาน
แบบและเขียนแบบทาง
วิศวกรรม 
2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ใหทําในการเขียนแบบช้ินงาน
ทางวิศวกรรม 
3) ประเมินจากการทดสอบการ
ประยุกตใชคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรเพื่อเขียนแบบชิ้นงาน
ทางวิศวกรรมท่ีกําหนด 

 
  



มคอ. 2 102

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO14 ใชงานอุปกรณและ

เครื่องมือวัดทาง
วิศวกรรมได 

1) บรรยายและสาธิตวิธีการใชงานอุปกรณ
และเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม 
2) กําหนดโจทยปญหาหรือมอบหมายงาน
กลุมและงานรายบุคคล ใหทําการอธิบาย
หลักการวิธีการใชงานอุปกรณและเครื่องมือ
วดัทางวิศวกรรม 
3) ใหนักศึกษาฝกปฏิบัตใิชงานอุปกรณและ
เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม 

1) ประเมินจากการทดสอบ
ความรูท่ีเก่ียวของกับวิธีการใช
งานอุปกรณและเครื่องมือวัด
ทางวิศวกรรม 
2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ใหทําในการอธิบายหลักการ
วิธกีารใชงานอุปกรณและ
เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม 
3) ประเมินจากผลงานของการ
ฝกปฏิบัตใิชงานอุปกรณและ
เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม 

PLO15 ออกงบการเงินสําหรับ
ธุรกิจขนาดเล็ก 
(microSMEs) ได 

1) บรรยายและสาธิตการบันทึกบัญชีและ
ออกงบการเงินสําหรับธรุกิจขนาดเล็ก 
2) กําหนดโจทยปญหาแลวใหนักศึกษา
ประยุกตใชทฤษฎี หรือหลักการในการบันทึก
บัญชีและออกงบการเงิน 
3) มอบหมายงานที่มีการกําหนดปรมิาณและ
คณุภาพของงานท่ีมอบหมายใหทําเพื่อฝก
การบันทึกบัญชีและออกงบการเงินสําหรับ
ธรุกิจขนาดเล็ก 

1) ประเมินจากความถูกตอง
ของการบันทึกบัญชีและออกงบ
การเงินสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ในการทดสอบที่กําหนด  
2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ใหทําในการบันทึกบัญชีและ
ออกงบการเงิน 

PLO16 ออกงบการเงินของธรุกิจ
อุตสาหกรรมการผลติได 

1) บรรยายและสาธิตการบันทึกบัญชีและ
ออกงบการเงินสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิต 
2) กําหนดโจทยปญหาแลวใหนักศึกษา
ประยุกตใชทฤษฎี หรือหลักการในการบันทึก
บัญชีและออกงบการเงิน 
3) มอบหมายงานที่มีการกําหนดปรมิาณและ
คณุภาพของงานท่ีมอบหมายใหทําเพื่อฝก
การบันทึกบัญชีและออกงบการเงินสําหรับ
ธรุกิจอุตสาหกรรมการผลิต 

1) ประเมินจากความถูกตอง
ของการบันทึกบัญชีและออกงบ
การเงินสําหรับธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตในการ
ทดสอบที่กําหนด 
2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ใหทําในการบันทึกบัญชีและ
ออกงบการเงิน 
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO17 ใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางการบัญชเีพื่อออกงบ
การเงิน ของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลติ 
ธุรกิจคาปลีกคาสง และ
ธุรกิจบริการได 

1) บรรยายและสาธิตวิธีการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี 
2) กําหนดโจทยปญหาใหใ้ชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อออกงบการเงิน
และวิเคราะหงบการเงิน 
3) มอบหมายงานกลุมและงานรายบุคคลให
เขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจ 
4) ใหนักศึกษาฝกปฏิบัตใิชงานโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี 

1) ประเมินจากการทดสอบ
ความรูท่ีเก่ียวของกับการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 
2) ประเมินจากรายงานทาง
การเงินของธุรกิจ 

PLO18 กําหนดโครงสรางองคกร 
แนวทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยและกล
ยุทธการตลาดตาม
ลักษณะของประเภท
ธุรกิจได 

1) บรรยายความรูเก่ียวกับโครงสรางองคกร
หลักการบริหารทรพัยากรมนุษยการตลาด
กระบวนการขายและการบริการลูกคา 
2) ยกตัวอยางกรณีศึกษาเพื่อแสดงโครงสราง
องคกรและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย
ตามลักษณะของประเภทธุรกิจตาง ๆ 
3) ยกตัวอยางกรณีศึกษาที่เก่ียวของกับกล
ยทุธทางการตลาดในสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจตาง ๆ 
4) กําหนดหัวขอใหนักศึกษาสืบคนขอมูลจาก
บริษัทจริงโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
วเิคราะหโครงสรางองคกรและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในองคกรนั้น ๆ ท่ีสืบคนเปน
กรณีศึกษา 
5) กําหนดโจทยปญหาแลวใหนักศึกษา
ประยุกตใชทฤษฎี หรือหลักการทาง
การตลาดในการกําหนดกลยุทธ และฝก
ปฏิบัติงานขายและบริการลูกคา 
6) มอบหมายงานที่มีการกําหนดปรมิาณและ
คณุภาพของงานท่ีมอบหมายใหทําเพื่อฝก
การกําหนดกลยุทธทางการตลาด 
7) สาธิตการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในกระบวนการ
ขาย 
8) เชิญวิทยากรมาบรรยายประสบการณการ
ขายสินคาทางวิศวกรรม 

1) ประเมินจากการทดสอบ
ความรูท่ีเก่ียวของกับโครงสราง
องคกรหลักการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยหลักการตลาด
และกระบวนการขาย 
2) ประเมินจากรายงานและการ
นําเสนอผลการวเิคราะห
โครงสรางองคกรหลักการ
บริหารทรัพยากรมนุษย
หลักการตลาด และ
กระบวนการขายในองคกรนั้น ๆ
ท่ีสืบคนเปนกรณีศึกษา 
3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ใหทําในการกําหนดโครงสราง
องคกรหลักการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยหลักการตลาด 
และกระบวนการขาย 
4) ประเมินจากการนําเสนองาน
ขายตามกระบวนการขายและ
การบริการลูกคาตามหลักการ 
5) ประเมินจากรายงานสรุปการ
บรรยายของวิทยากร 
6) ประเมินจากผลการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
การตลาด 
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO19 ดําเนินงานโครงงานโดย

บูรณาการความรูทาง
ธุรกิจและวศิวกรรมเพื่อ
แกปญหาดานธุรกิจ
วิศวกรรมได 

1) บรรยายหลักการดําเนินโครงงานดาน
ธรุกิจวิศวกรรม 
2) มอบหมายโจทยปญหาดานธุรกิจ
วศิวกรรม ใหนักศกึษาดําเนินโครงงาน
หรือสหกิจศึกษา พรอมใหคําปรึกษา 

1) ประเมินจากรายงาน
โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 
หรือสหกิจศึกษา 
2) ประเมินจากการนําเสนอ
ความกาวหนาและผลการ
ดําเนินโครงงานธุรกิจวิศวกรรม 
หรือสหกิจศึกษา 
3) ประเมินแนวทางการ
แกปญหาและกระบวนการท่ีใช
ในการแกปญหาที่ผูเรียนเลือกใช
ระหวางการใหคําปรึกษาโดย
อาจารยผูควบคุมโครงงาน 

PLO20 วิเคราะหแผนธุรกิจใน
ลักษณะความเปนผู
ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและ
รักษาส่ิงแวดลอมได 

1) บรรยายหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ
การเขียนแผนธุรกิจ 
2) สาธิตการเขียนแผนธุรกิจ 
3) ยกตัวอยางแผนธรุกิจ 
4) มอบหมายหัวขอใหนักศึกษาเขียนแผน
ธรุกิจ 
5) ใหนักศึกษาแขงขันนําเสนอแผนธุรกิจ 
6) บรรยายและสาธิตวิธีการแยกประเภท
ภาษี คํานวน และกรอกแบบภาษีอากร 
7) กําหนดโจทยปญหาหรือมอบหมายงาน
กลุมและงานรายบุคคล ใหทําการแยก
ประเภทภาษี คํานวน และกรอกแบบภาษี
อากร 

1) ประเมินจากความครบถวน
ของหัวขอในแผนธุรกิจ ความ
เปนไปไดในการประกอบการ 
และกลยุทธท่ีใชในแผนธุรกิจ 
2) ประเมินจากการทดสอบ
ความรูท่ีเก่ียวของกับประเภท
ภาษี การคํานวน และการกรอก
แบบภาษีอากร 
3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ใหทํา 
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  
(TQF) 

 
 
 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การ

สรางสรรค 

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

คุณคาของศลิปะและการ
สรางสรรคได 

                      

PLO2 อภิปรายความหมายของ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได  

                      

PLO3 ระบุความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
การประกอบธุรกิจและทักษะ
พ้ืนฐานที่จําเปนตอการเปน
ผูประกอบการได 

                      

PLO4 มีทักษะการใชภาษา และ
สื่อสารไดตรงตาม
วัตถุประสงคในบริบทการ
สื่อสารที่หลากหลาย 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  
(TQF) 

 
 
 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การ

สรางสรรค 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
PLO5 เลือกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารได
ตรงตามวัตถุประสงค 
ตลอดจนรูเทาทันสื่อและ
สารสนเทศ 

                      

PLO6 แสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง และนําความรูไปใชใน
การพัฒนาตนเองและการ
ดําเนินชีวิต 

                      

PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา 
ซื่อสัตยสุจริต มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง  สังคม 
และสิ่งแวดลอม 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  
(TQF) 

 
 
 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การ

สรางสรรค 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
PLO8 ใชความคิดสรางสรรคใน

การสรางผลงานหรือดําเนิน
โครงการได 

                      

PLO9 คิดวิเคราะห วางแผน อยาง
เปนระบบ เพ่ือแกไขปญหา
หรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรม
ได 

                      

หมายเหตุ :ระบุสัญลักษณ   ในชองที่ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององคกรและสังคม 
 1.2 ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบ 
 1.3 มีความซื่อสัตยสุจริต 
 1.4 มีความสาํนึกในตน เขาใจผูอ่ืน และเขาใจโลก 
 1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
 1.6 สามารถแกไขปญหาดวยสันติวธีิ โดยยึดหลักคณุธรรมและจริยธรรม 
2. ดานความรู 
 2.1 มีความรอบรู มีโลกทัศนและวิสัยทัศนที่กวางไกล 
 2.2 มีความใฝรู และสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
 2.3 สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 
3. ดานทักษะทางปญญา 
 3.1 มีความคิดสรางสรรค 
 3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอยางเปนระบบ 
 3.3 รูจักวิเคราะหและแกปญหาตาง ๆ โดยใชปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มีความเขาใจพื้นฐานของการอยูรวมกันในสังคม 
 4.2 มีภาวะการเปนผูนํา และเขาใจบทบาทการเปนสมาชิกที่ดีในกลุม 
 4.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 
 4.4 มีความรบัผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.2 มีความสามารถในการใชและรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
 5.3 มีความสามารถวิเคราะหเชิงตัวเลขและการจัดการขอมูล 
6. ดานศิลปะและการสรางสรรค 
 6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณคาและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
 6.2 มีความรู ความเขาใจ และสืบสานภูมิปญญา 
 6.3 มีวิสัยทัศนที่นาไปสูการสรางสรรค 
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หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

(TQF) 
 
 
 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

หลากหลายทางวัฒนธรรมได  
                 

PLO3: ระบุความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่
จําเปนตอการเปนผูประกอบการได 

                 

PLO4: มีทักษะการใชภาษา และสื่อสารไดตรง
ตามวัตถุประสงคในบริบทการสื่อสารที่
หลากหลาย 

                 

PLO5: เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค ตลอดจน
รูเทาทันสื่อและสารสนเทศ 

                 

PLO6: แสวงหาความรูไดดวยตนเอง และนํา
ความรูไปใชในการพัฒนาตนเองและการ
ดําเนินชีวิต 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
(TQF) 

 
 
 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
PLO7: แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา 
ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง  สังคม และสิ่งแวดลอม 

                 

PLO8: ใชความคิดสรางสรรคในการสราง
ผลงานหรือดําเนินโครงการได 

                 

PLO9: คิดวิเคราะห วางแผน อยางเปนระบบ 
เพ่ือแกไขปญหาหรือเพื่อออกแบบ
นวัตกรรมได 

                 

PLO10: ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมจาก
สถานการณที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินการทางธุรกิจวิศวกรรมได 

                 

PLO11: อธิบายหลักการพ้ืนฐานทางดาน
วิศวกรรมได 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
(TQF) 

 
 
 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

หลักการทํางานของอุปกรณทาง
วิศวกรรมท่ีใชในกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมได 

                 

PLO13: อานแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรมได                  
PLO14: ใชงานอุปกรณและเครื่องมือวัดทาง

วิศวกรรมได 
                 

PLO15: ออกงบการเงินสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก 
(microSMEs) ได 

                 

PLO16: ออกงบการเงนิของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตได 

                 

PLO17: ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อ
ออกงบการเงิน ของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิต ธุรกิจคาปลีกคาสง และธุรกิจ
บริการได 

                 

PLO18: กําหนดโครงสรางองคกร แนวทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษยและกลยุทธ
การตลาดตามลักษณะของประเภทธุรกิจได 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
(TQF) 

 
 
 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
PLO19: ดําเนินงานโครงงานโดยบูรณาการ

ความรูทางธุรกิจและวิศวกรรมเพ่ือ
แกปญหาดานธุรกิจวิศวกรรมได 

                 

PLO20: วิเคราะหแผนธุรกิจในลักษณะความเปนผู
ประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
และรักษาสิ่งแวดลอมได 

                 

หมายเหตุ :ระบุสัญลักษณ   ในชองที่ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบดวยความมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสตัยสุจริต มีจิตสาธารณะ มีความเปนกัลยาณมิตรและเขาใจผูอ่ืน 
 1.2 สามารถเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ
วิศวกรรมได 
 1.3 มีความยติุธรรม ทําตามพันธะสัญญา และเขาใจสิทธิของตนเองและผูอ่ืน 
 

2. ความรู 
 2.1 มีความรูและความเขาใจพื้นฐานทั่วไปทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับ
งานทางดานเทคโนโลยีที่เก่ียวของ 
 2.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานที่สําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเน้ือหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีได เชน อุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต การอาน
แบบและเขียนแบบ การใชอุปกรณและเครื่องมือวัดทางวศิวกรรม เปนตน 
 2.3 มีความรูความเขาใจทางดานการบริหารธุรกิจ เชน การบริหารทรัพยากรมนุษยหลักการตลาด
และกลยทุธทางการตลาด การนําเสนอขายสินคาทางวศิวกรรมและหลักเศรษฐศาสตร เปนตน  
 2.4 มีความรูความเขาใจทางดานการบัญชีและภาษีอากร เชน การบันทึกบัญชีและออกรายงาน
ทางการเงนิของธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงการคํานวณและกรอกแบบภาษีเงินไดในแตละประเภทได เปนตน  
 2.5 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสมเชนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อออกรายงาน
ทางการเงนิ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีในปจจุบันเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสทิธิภาพ 
 

3. ทักษะทางปญญา 
 3.1 มีความคิดอยางมีวจิารณญาณที่ดี 
 3.2 มีสามารถคิดวิเคราะหวางแผนอยางเปนระบบในการออกแบบแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
 3.3 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพิ่มเติมไดดวยตนเองเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงขององคความรูและเทคโนโลยใีหม ๆ 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธกับกลุมคนที่หลากหลายทางวัฒนธรรม เช้ือชาติและภาษาไดอยาง
เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 
 4.2 มีทักษะการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใชภาษาและการสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค
ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย  
 4.3 รูจักบทบาทหนาที่ สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนได รูจักการแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม สามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาตนเองและการ
ดําเนินชีวิต  
 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจวิศวกรรมไดเปนอยางดี 
 5.2 สามารถวิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดรวมถึงการใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยีตาง ๆ ตอการแกปญหาที่เก่ียวของได
อยางสรางสรรค 
 5.3 มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณอักษรโดยใชสื่อเทคโนโลยี
สมัยใหมในการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
จําแนกตามรายวิชา กับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : ProgramLearning Outcomes 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 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 ศิลปะศลิปากร                     
SU102 ศิลปากรสรางสรรค                     
SU110 มนุษยกับการสรางสรรค                     
SU111 บาน                     
SU112 ความสุข                     
SU113 การตั้งคําถามและวิธีการ                     
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก                     
SU115 อาหารเพ่ือสุขภาพ                     
SU116 ศิลปะสมยัใหมและรวมสมัยใน
 ประเทศไทย 

                   
 

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                     
SU118 สถาปตยกรรมและศิลปะในเอเชีย
 ตะวันออกเฉียงใต 

                   
 

SU119 การอานวรรณกรรมเพ่ือการ
 พัฒนาคุณภาพชีวิต 

                   
 

SU120 ไทยศึกษา                     
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและ
 อาเซียน 

                   
 

SU122 สมาธิเชิงประยุกต                     
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                     
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 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 

SU124 เหตุการณโลกปจจุบนั                     
SU125 มนุษยกับการคดิ                     
SU126 ศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกต
 เพื่อชุมชน 

                   
 

SU127 กระบวนการเรียนรูระบบ
 สัญลักษณในศตวรรษที่ 21 

                   
 

SU128 การตีความศิลปะ                     
SU129 ทักษะการรูเทาทันสารสนเทศและ
 สื่อ 

                   
 

SU130 การพัฒนาการคิด                     
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องตน                     
SU132 โลกและดาราศาสตรในสหัสวรรษ
 ที่ 3 

                   
 

SU133 การจัดการสิ่งแวดลอมใน
 ครวัเรือน 

                   
 

SU134 ความรอบรูทางดานคอมพิวเตอร 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
 สื่อสาร 

                   
 

SU135 ศิลปะการดาํรงชีวิต                     
SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใชใน
 ชีวิตประจาํวัน 

                   
 

SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย                     
SU138 ไฟฟากับชีวิตประจําวัน                     
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 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 

SU139 การพัฒนาภาวะผูนาํ                     
SU140 เทคโนโลยพีลังงานทดแทน                     
SU141 การแกปญหาแบบสรางสรรค                     
SU142 ดนตรอีาเซียน                     
SU143 สุนทรียภาพแหงการฟง                     
SU144 สมาธิในชีวิตประจําวัน                     
SU145 สังคมและวฒันธรรมไทย                     
SU146 โครงการพระราชดาํร ิ                     
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล                     
SU148 พลวัตสังคมไทย                     
SU149 การดูแลสุขภาพ                     
SU150 ภาพยนตรวิจักษ                     
SU151 ความเขาใจในอารยธรรมโลกยุค
 โบราณ 

                    

SU152 ภูมิปญญาไทยกับการสรางสรรค                     
SU153 สุนทรียศาสตรเบื้องตน                     
SU154 การออกแบบและสรางสรรคใน
 ศิลปะตะวันออก 

                    

SU155 มองกรุงเทพผานศิลปะ                     
SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย                     
SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน                     
SU158 การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพ
 ชีวิต 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 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 

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั                     
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
 นานาชาต ิ

                    

SU203 ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค                     
SU210 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 และการสืบคน 

                    

SU211 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาและ
 ภาษาในอาเซียน 

                    

SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสือ่สารดาน
 วัฒนธรรม 

                    

SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต                     
SU214 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ                     
SU215 นิทานและการละเลนพื้นบาน                     
SU216 การอานภาษาอังกฤษเพื่อการ
 วิจารณ 

                    

SU217 การนําเสนอเชิงสรางสรรคดวย
 ภาษาอังกฤษ 

                    

SU218 ภาษาอังกฤษสาํหรับวิทยาศาสตร
 และเทคโนโลย ี

                    

SU301 พลเมืองตื่นรู                     
SU310 การอนุรกัษและการจัดการมรดก
 ทางวัฒนธรรม 

                    

SU311 งานสรางสรรคและนวัตกรรมใน
 ศตวรรษที่21 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 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 

SU312 เพศสภาพและเพศวิถ ี                     
SU313 ธรรมชาติวิจักษ                     
SU314 รักษนก                     
SU315 การอนุรกัษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
 และศิลปกรรม 

                    

SU316 โลกของจุลินทรีย                     
SU317 อินเทอรเน็ตสีขาว                     
SU318 สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน                     
SU319 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
 การพัฒนาอยางยั่งยืน 

                    

SU320 โลกแหงนวัตกรรม                     
SU321 วัสดุและผลกระทบตอสิง่แวดลอม                     
SU322 การดูแลสัตวเลี้ยง                     
SU323 จิตสาธารณะ                     
SU324 เทคโนโลยสีะอาดในอุตสาหกรรม                     
SU325 ภูมิภาคโลก                     
SU401 ความเปนผูประกอบการที่
 ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

                    

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ                     
SU410 การจัดการเอกสารและ 
 จดหมายเหต ุ

                    

SU411 การเพาะเห็ดและการตอยอด 
 ทางธุรกิจ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 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 

SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และ
 อุตสาหกรรมอีสปอรต 

                    

SU413 มหัศจรรยผลิตภัณฑ
 เทคโนโลยชีีวภาพ 

                    

SU414 ภูมิปญญาทองถ่ินสูกระบวน 
 การผลิต 

                    

SU415 การตลาดและการเงินพืน้ฐาน
 สําหรับผูประกอบการ 

                    

SU416 ธุรกิจดิจิทัล                     
600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของ
 เทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 

                    

600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของ
 เทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 

                    

623 101 พื้นฐานธุรกิจวิศวกรรม                     
623 111 อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส                     
623 112 เขียนแบบวิศวกรรมสาํหรับ
 ธุรกิจวิศวกรรม 

                    

623 121 หลักการบัญชี 1                     
623 122 หลักการบัญชี 2                     
623 131 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม                     
623 132 การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับ
 ธุรกิจวิศวกรรม 

                    

623 133 การจัดการองคกรและทรัพยากร
 มนุษย 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 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 

623 211 เทอรโมฟลูอิดสสาํหรับธุรกิจ
 วิศวกรรม 

                    

623 212 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย                     
623 213 เครื่องมือวัดสําหรับธุรกิจ
 วิศวกรรม 

                    

623 214 อุปกรณการทําความเย็นและ
 เครื่องจักรกลของไหล 

                    

623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต                     
623 216 คอมพิวเตอรชวยในการผลิต                     
623 221 การบัญชีตนทนุ                     
623 222 การบัญชีชัน้กลาง 1                     
612 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ
 วิทยาศาสตรประยุกต 

                    

623 311 อุปกรณไฮดรอลิกและนิวเมติก                     
623 312 อุปกรณเครื่องแลกเปลี่ยนความ
 รอน 

                    

623 321 การบัญชีชัน้กลาง 2                     
623 322 การภาษีอากรธุรกิจ                     
623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม                     
623 324 การวิเคราะหการเงินธุรกิจ                     
623 325 โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่งานบัญช ี                     
623 331 การจัดการหวงโซอุปทานสําหรับ
 ธุรกิจวิศวกรรม 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 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 

623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ                     
623 351 เตรียมฝกงาน                     
623 352 เตรียมสหกิจศึกษา                     
623 353 การฝกงาน                     
623 441 ภาษาอังกฤษสื่อสารสาํหรับ
 วิทยาศาสตรประยุกต 

                    

623 451 สหกิจศึกษา                     
623 452 ระเบียบวิธีวิจัยสาํหรับธุรกิจ
วิศวกรรม 

                    

623 453 การเตรียมความพรอมสูอาชีพ                     
623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1                     
623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2                     
623 511 แบบจาํลองตนทนุงานวิศวกรรม                     
623 512 อุปกรณวัสดุกอสราง                     
623 513 การประมาณราคางานวิศวกรรม                     
623 514 พลังงานทดแทน                     
623 515 ระบบการเผาไหมและอุปกรณ
 ควบคมุมลพิษ 

                    

623 516 หมอไอน้ําและอปุกรณ                     
623 517 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปร
 สภาพ 

                    

623 518 การอนุรักษพลังงาน                     
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 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 

623 521 การบัญชีชัน้สูง 1                     
623 522 การบัญชีชัน้สูง 2                     
623 523 การบัญชีเพ่ือการจัดการ                     
623 524 การตัดสินใจลงทนุในตลาด
 หลักทรัพย 

                    

623 525 การตรวจสอบภายในและการ
 ควบคุมภายใน 

                    

623 526 การจัดการภาษีอากร                     
623 531 การประเมินความเปนไปไดของ
 โครงการ 

                    

623 532 การบริหารโครงการธุรกิจ
 วิศวกรรม 

                    

623 533 การนําเสนองานขาย                     
623 534 การจัดทําแผนธุรกิจ                     
623 535 ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ                     
623 536 ธุรกิจโลจิสติกส                     
623 541 คอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ
 วิศวกรรม 

                    

623 542 สถิติธุรกิจวิศวกรรม                     
623 551 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม                     
623 552 หัวขอพิเศษทางการบัญช ี                     
623 553 หัวขอพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม                     

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ  “” หมายถึง มีการจัดการเรยีนการสอนและประเมินผลวาผูเรียนบรรลุตามผลลัพธการเรยีนรู 
  ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิต์ามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : ProgramLearning Outcomes 

จําแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามลําดับชั้นป) 

ช้ันป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หนวย
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 
ชั้นปที่ 1                      
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) U                    
SU102 ศิลปากรสรางสรรค 3(3-0-6) U    Ap  Ap,At Ap             
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิตลั 3(2-2-5)    Ap Ap Ap,At               
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ 3(2-2-5)  U  Ap                 
623 101 พื้นฐานธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6)          U,At U          
623 111 อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-4)           U   Ap,S       
623 112 เขียนแบบวิศวกรรมสาํหรับธุรกิจ
 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 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6)                  An   
623 132 การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจ
 วิศวกรรม 

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

623 133 การจัดการองคกรและทรพัยากรมนุษย 3(3-0-6)          U,At U       U  An 
ชั้นปที่ 2                      
SU401 ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวย
 นวัตกรรม 

3(3-0-6)   U  Ap                

600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของ
 เทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 

1(0-3-0) U      At Ap             
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ช้ันป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หนวย
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 
600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของ
 เทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 

1(0-3-0)       At Ap An            

623 211 เทอรโมฟลูอิดสสาํหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6)           U          
623 212 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 1(0-3-0)             Ap,S        
623 213 เครื่องมือวัดสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6)              Ap,S       
623 214 อุปกรณการทําความเย็นและ
 เคร่ืองจักรกลของไหล 

3(3-0-6)            U         

623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 3(2-3-4)            U  Ap,S       
623 216 คอมพิวเตอรชวยในการผลิต 3(3-0-6)            U Ap,S        
623 221 การบัญชีตนทุน 3(3-0-6)                Ap    An 
623 222 การบัญชีชัน้กลาง 1 3(3-0-6)                Ap     
623 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ
 วิทยาศาสตรประยุกต 

3(3-0-6)    Ap                 

ชั้นปที่ 3                      
SU203 ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค 3(3-0-6)  U  Ap Ap                
SU301 พลเมืองตื่นรู 3(3-0-6)  U    Ap,At Ap,At              
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)   U     Ap An            
623 311 อุปกรณไฮดรอลิกและนิวเมติก 3(2-3-4)            U         
623 312 อุปกรณเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 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   
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ช้ันป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หนวย
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 
623 324 การวิเคราะหการเงินธุรกิจ 3(3-0-6)                 Ap   An 
623 325 โปรแกรมสําเรจ็รูปเพือ่งานบัญช ี 2(1-2-3)                 Ap,S    
623 331 การจัดการหวงโซอุปทานสําหรับธุรกิจ
 วิศวกรรม 

3(3-0-6)                  An   

623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)                  An  An 
623 351 เตรียมฝกงาน 1(0-3-0)    U   U            U  
623 352 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0)    U   U            U  

623 353 การฝกงาน 

1*(ไม
นอยกวา 

240 
ชั่วโมง) 

   Ap  Ap,At Ap  Ap U,At           

ชั้นปที่ 4                      
623 441 ภาษาอังกฤษสื่อสารสาํหรับ
 วิทยาศาสตรประยุกต 

3(3-0-6)    Ap                 

623 451 สหกิจศึกษา 

12(ไม
นอยกวา 

640 
ชั่วโมง) 

   Ap  Ap,At Ap  Ap U,At         An  

623 452 ระเบียบวิธีวิจัยสาํหรับธุรกิจวิศวกรรม 2(2-0-4)    Ap  Ap,At               
623 453 การเตรยีมความพรอมสูอาชีพ 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  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นป ตามระดับผลลัพธการเรียนรูของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณดังนี้ ในตารางชอง PLOs 
  Remembering แทนดวยสัญลักษณ “R” Understanding  แทนดวยสัญลักษณ  “U”   Applying แทนดวยสัญลักษณ  “Ap”  
  Analyzing    แทนดวยสัญลักษณ  “An”  Evaluating แทนดวยสัญลักษณ  “E” Creating แทนดวยสัญลักษณ  “C” 
  สําหรับ Psychomotor Domain (Skills) แทนดวยสัญลักษณ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนดวยสัญลักษณ “At” 
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ตารางขอมูลความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา 
ชั้นปที ่ ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อส้ินปการศึกษา หมายเหตุ 

1 นักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาในชั้นปที่ 1 สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง และ
นําความรูไปใชในการพัฒนาตนเองและการดําเนินชีวิต อธิบายหลกัการพื้นฐาน
ทางดานวิศวกรรม บันทึกบัญชีและออกงบการเงินสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก 
(microSMEs) และกําหนดกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจได 

 

2 นักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาในชั้นปที่ 2 สามารถอธบิายความหมายและคณุคาของ
ศลิปะและการสรางสรรคแสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองสังคม และสิ่งแวดลอมใชความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานหรือ
ดําเนินโครงการ อานแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม ใชงานอุปกรณและเครื่องมือ
วัดทางวิศวกรรม รวมถึงบันทึกบัญชีและออกงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิตได 

 

3 นักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาในชั้นปที่ 3 สามารถอภิปรายความหมายของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม มีทักษะการใชภาษาและสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค
ในบริบทการสื่อสารท่ีหลากหลาย เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได
ตรงตามวัตถุประสงคตลอดจนรูเทาทันสื่อและสารสนเทศคิดวิเคราะห อธิบาย
คณุลักษณะทางเทคนิคและหลักการทํางานของอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต ระบุ
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการประกอบธรุกิจและทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนตอการเปน
ผูประกอบการ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อออกงบการเงิน วิเคราะหงบ
การเงิน และเขียนรายงานทางการเงินของธรุกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจคาปลีก
คาสงและธรุกิจบริการแยกแยะประเภทภาษี คํานวนและกรอกแบบภาษีอากร
กําหนดโครงสรางองคกร แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย และกลยทุธการตลาด
ตามลักษณะของประเภทธุรกิจ รวมถึงเขียนแผนธุรกิจในลักษณะความเปนผู
ประกอบการได 

 

4 นักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาในชั้นปที่ 4 สามารถวางแผนอยางเปนระบบเพื่อแกไข
ปญหาหรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมดําเนินงานโครงงาน/สหกิจศึกษา โดยบูรณาการ
ความรูทางธรุกิจและวิศวกรรมเพื่อแกปญหาดานธุรกิจวิศวกรรมและสามารถ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัตทิี่ถูกตองตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมจาก
สถานการณที่เก่ียวของกับการดําเนินการทางธรุกิจวิศวกรรมได 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมิณผลการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง       
และขอกําหนดเพิ่มเติมของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
2. การประเมินผลนักศึกษา 

การประเมินผลนักศึกษามีการประเมินหลายแบบโดยอยูบนพ้ืนฐานของการวัดผลสัมฤทธิ์ตามผล
การเรียนรู ดังน้ี 
 2.1 การประเมินผลนักศึกษาในรายวิชา มีการประเมิน 3 ชวงเวลา คือ กอนเรียน ระหวางเรียน 
และสิ้นสุดการเรียน โดยมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลายตามวัตถุประสงคการเรียนรูซึ่งอาจใชหลายวิธีการ
ประเมินรวมกัน เชน การทํารายงาน การสังเกตการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ การเขารวมกิจกรรม 
การสอบ การถอดบทเรียน อภิปรายกลุม การนําเสนอ การตอบขอซักถาม การสอบถามหรือสัมภาษณ
นักศึกษา หรือผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนตน 
 2.2 การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามคาระดับคะแนนโดยวิธีอิงเกณฑ และตองแจง
เกณฑการวัดผลรายวชิาใหนักศึกษาทราบอยางชัดเจนในการเรียนการสอนครั้งแรก 
 2.3 ใชวิธีการประเมินแบบ Rubics สําหรับการประเมินกระบวนการทํางานและผลงานในรายวิชา
ตาง ๆ ที่เหมาะสม 
 2.4 มีการสะทอนกลับผลการประเมินผูเรียนใหกับนักศึกษาทราบโดยประกาศคะแนนสอบยอย 
คะแนนเก็บ คะแนนสอบกลางภาค กรณีรายวิชาที่มีการนําเสนองานหนาช้ันเรียนใหสะทอนผลการประเมินให
นักศึกษาทราบภายในระยะเวลาท่ีนักศกึษาสามารถนําไปปรับปรุงการเรียนของตนเองในภาคการศึกษานั้น 
 2.5 นักศึกษาสามารถอุธรณผลการประเมินไดโดยสามารถยื่นผานงานบริการการศึกษาของคณะวิชา 
 
3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

กําหนดใหมีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหน่ึงของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูแตละรายวชิาดําเนินการ ดงัน้ี 
   3.1.1 ใหนักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
  3.1.2 พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดใหเปนไปตามแผนการสอน 
   3.1.3 วเิคราะหการกระจายของระดับคะแนนในกลุม 
   3.1.4 ตรวจสอบผลคะแนนกับขอสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ท่ีผูเรียนไดรับมอบหมาย 
   3.1.5 ทวนสอบผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา แตละชั้นป โดยวิธี การสอบถามหรือ

สัมภาษณนักศึกษา 
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  3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 
  จัดใหมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังน้ี 
  3.2.1 สํารวจภาวะการไดงานทําของบัณฑิต 
  3.2.2 สํารวจความเห็นของผูใชบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ ในชวงระยะเวลาตาง ๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน 
  3.2.3 สํารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่บัณฑิตเขาศึกษาตอ เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
ดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
  3.2.4 สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรู
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมท้ังสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
และเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 
  3.2.5 รวบรวมผลการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต เพ่ือใชในการปรับปรุง
หลักสูตร 
  3.2.6 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
ของนักศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสตูรตอไป 
 
4. เกณฑการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 
 4.1 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 4.2 ผูสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ตองสอบไดหนวยกิต
สะสมไมนอยกวา 140 หนวยกิต และสอบไดคาระดับเฉล่ียสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 
2.00 และ 
 - นักศึกษาปกติตองสอบไดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุมวิชาบังคับ กลุมวิชาบังคับเลือก และ
กลุมวิชาเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 2.00 
 - นักศึกษาสหกิจศึกษาตองสอบไดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุมวิชาบังคับ และกลุมวิชาบังคับ
เลือก ในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 2.00 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
  มีการปฐมนิเทศและให คําแนะนําแกอาจารยใหมใหมีความรูความเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะฯ และหลักสูตรท่ีสอน 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย 
  2.1.2 เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและการวัดประเมินผล
ใหทันสมัย 
  2.1.3 สงเสริมใหอาจารยเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง 
  2.1.4 พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการศึกษา 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีดานอื่น ๆ 
  2.2.1 สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนา
ความรูและคุณธรรม 
  2.2.2 สงเสริมใหอาจารยมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวจิัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน 
ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ หรือการลาเพิ่มพูน
ประสบการณ 
  2.2.3 กระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวชิาการและสงเสริมใหขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
  2.2.4 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   2.2.5 จัดสรรงบประมาณสําหรับทําการวิจัย 
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หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรไดถูกปรับปรุงเพื่อจัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการศึกษาที่เนน
ผลลัพธการเรียนรู และโครงสรางหลักสูตรไดถูกออกแบบและปรับปรุงใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติซึ่งประกอบดวยวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะ และวิชาเลือกเสรี โดยมีการปรับปรุงทุก 
5 ปการศึกษาโดยหลักสูตรไดแตงต้ังกรรมการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรจากความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ซึ่งกําหนดใหประกอบดวย อาจารยผูสอน นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา นักเรียนมัธยมปลาย และนายจาง และ
กรรมการไดประชุมอยางตอเนื่องเพื่อคัดกรองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียจากน้ันกําหนดผลลัพธการ
เรียนรูของหลักสูตรและออกแบบหลักสูตรโดยวิธีการออกแบบการเรียนรูยอนกลับ (Backward curriculum 
design) 
 รายละเอียดของวิชาตาง ๆ ในหลกัสูตรไดระบุใน มคอ.3 โดยมีการกํากับติดตามคุณภาพหลักสูตรและ
รายวิชาตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการโดยการประเมินตนเองของอาจารยผูสอนและนักศึกษาแลวรายงานใน
มคอ.5 และ มคอ.7 จากน้ันนําผลไปปรับปรุงกลยทุธการสอนและการประเมินผลใน มคอ.3 ตอไปเพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการศึกษาที่เนนผลลัพธการเรียนรู 
 บริหารหลักสูตรโดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประจําสาขาวิชาที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งและมี
คณะกรรมการประจําคณะฯ เปนผู กํากับดูแล ใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายการปฏิบัติแก
คณะกรรมการหลักสูตร โดยมีการดําเนินการภายในระยะเวลา 5 ป 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการประชุมกรรมการหลักสูตรเพื่อกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของอาจารยประจําหลักสูตร ใหครอบคลุมการดําเนินการการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาและการ
ประกันคุณการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรโดยแบงเปน 
 1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดูแลองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 วางแผนและบริหารหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศกึษาปการศึกษา 2557 
 1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแบงหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานและเก็บรวบรวมขอมูลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรประจําปตามองคประกอบที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการประเมินและสรุปผลการ
ดําเนินงานในแตละองคประกอบ เพื่อนํามาจัดทํา มคอ.7 และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
 
2. บณัฑิต 
  2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และผลลัพธการ
เรียนรู 
  ผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะตองมีคุณสมบัติตามผลลัพธการเรียนรูที่หลักสูตรกําหนดและมี
คุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย ทางดานคุณธรรม
จริยธรรมดานความรูดานทักษะทางปญญาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวยการเปนผูนําแหงการสรางสรรค มีความรับผิดชอบ มีความรูความชํานาญ
ในสาขาวิชาของหลักสูตร มีความตระหนักซึ้งในคุณคาแหงศิลปะ มีความเปนไทย มีความซื่อสัตยและคุณธรรม
จริยธรรม เปนผูมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ และมีทักษะสําคัญสําหรับพลเมืองอนาคตโดยมีการทวนสอบ
ผลลัพธการเรียนรูเพื่อวดัและประเมินผลบัณฑติใหบรรลตุามกรอบคุณลักษระบัณฑิตที่พึงประสงค 
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  2.2 การทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา 
  2.2.1 จัดใหมีการสํารวจอัตราการไดงานทํา/การศึกษาตอของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ป หลัง
สําเร็จการศึกษา 
  2.2.2 จัดใหมีการสํารวจอัตราการไดงานทําตรงสาขาวิชาในระยะเวลา 1 ป หลังสําเร็จ
การศึกษา 
  2.2.3 จัดใหมีการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมและ
ตามผลลัพธการเรียนรูที่หลักสูตรกําหนด ในระยะเวลา 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใชประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 
3. นักศึกษา 
  3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษา 
  หลักสตูรมีการรับนักศกึษาชั้นปที่ 1 ตามแผนการรับนักศึกษาที่ตั้งไว โดยมีชองทางการรับเขาใน
ระบบ TCAS และชองทางการรับเขาอ่ืน ๆ ตามความเห็นชอบของภาควิชาและหลักสูตรซึ่งนโยบาย เกณฑ 
และกระบวนการรับนักศึกษาจะแสดงอยางชัดเจนและเปนขอมูลของหลักสูตรปจจุบันตามท่ีเกณฑการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรของเครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ระบุ สําหรับการ
เตรียมความพรอมใหนักศึกษาแรกเขา ทางดานวิชาการ ภาควิชาไดจัดใหมีการสอนปรับพ้ืนฐานในชวงกอน
เปดภาคการศึกษาตน ทั้งน้ีเพื่อปรับใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในกลุมรายวิชาพื้นฐานเพิ่มข้ึน อีกทั้งปรับ
ระดับความรูพื้นฐานของนักศึกษาที่มาจากตางโรงเรียนใหเทาเทียมกัน รวมทั้งมีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาไว
คอยดูแลใหคําแนะนําเรื่องการลงทะเบียนตาง ๆ และมีนักศึกษารุนพี่คอยใหคําแนะนําในเรื่องการใชชีวิตใน
มหาวทิยาลัย 
  3.2 การควบคุมการดูแล การใหคาํปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
  หลักสูตรมีการควบคุมการดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว แกนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โดยมีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยหลักสูตรไดจัดตารางเวลาพบอาจารยที่ปรึกษา
ในแตละชั้นป เพื่อปรึกษาและรับแนวทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 
  3.3 การสําเร็จการศึกษาของนักศกึษา 
  คณะวิชามีระบบตรวจสอบจํานวนหนวยกิต การตรวจสอบการจบของนักศึกษา สําหรับนักศึกษา
ที่ยื่นความประสงคขอจบการศกึษา ทางคณะวิชาจะตรวจสอบวานักศึกษาเรียนรายวิชาเรียนครบตามที่ระบุใน
หลักสูตรหรือไม หากยังไมครบก็จะแจงใหนักศึกษาทราบ 
  3.4 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศกึษา 
  นักศึกษามีสิทธิในการขอดูขอสอบและทราบรายละเอียดการประเมินของรายวิชาซึ่งจะมีการ
ประกาศไวเพื่อแจงข้ันตอนใหนักศึกษาทราบนักศึกษาสามารถยื่นขอรองเรียนไดโดยตรงกับทางภาควิชา คณะ
วิชา และสามารถประเมินความพึงพอใจผานระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย (www.reg.su.ac.th) 
จากนั้นหลกัสูตรจะนําขอมูลผลการประเมินท่ีไดมาประชุมและดาํเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 
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4. อาจารย 
  หลักสูตรฯ มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย ดังน้ี 
  4.1 ระบบการรับอาจารยใหม การคัดเลือกอาจารย คุณสมบัติ ความรู ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชา 
  ระบบการรับอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามแผนการสรรหาบุคลากร ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ที่มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ยุทธศาสตร
ชาติ และแผนยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
  อาจารยผูสอนตองเขาใจวัตถุประสงค และผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตาม 
พันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ตองมีความรูเพียงพอในการสอนและประเมินสมรรถนะของผูเรียน  
โดยอาจารยประจําที่สอนในหลักสูตรตองเขารวมการประชุมที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลรายวิชา เพื่อใหไดรับขอมูลไปใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สงผลให
เกิดการรักษาคุณภาพของหลักสูตรและนักศกึษา 
  4.2 ความกาวหนาในการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย 
   ภาควิชาฯ ดําเนินการสงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย โดยจัดทําโครงการตาง ๆ 
ไดแก 
  4.2.1 โครงการเงินรางวัลสําหรับผูไดรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตรสําหรับบุคลากรของภาควิชาฯ 
 4.2.2 โครงการเงินรางวัลสําหรับผูผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (E-learning) 
สําหรับบุคลากรของภาควชิาฯ 
 4.2.3 โครงการเงินรางวัลสําหรับผูผลิตตํารา/หนังสือสําหรับบุคลากรของภาควชิาฯ 
 4.2.4 โครงการสนับสนุนเสนอผลงานในการประชุมวชิาการสําหรับบุคลากรของภาควชิาฯ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
  หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางตอเน่ือง ดังน้ี 
  5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา 
  หลักสูตรมีการรวบรวมขอคิดเห็นจากนักศึกษา คณาจารย บัณฑิต ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต 
นักศึกษาปจจุบันนักเรียนมัธยมปลายท่ีคาดวาจะเขาศึกษาในหลักสูตร เพื่อนํามาออกแบบหลักสูตรใหตรงกับ
ความตองการของผูใชหลักสูตร จากนั้นกรรมการรางหลักสูตรไดประชุมอยางตอเน่ืองเพื่อคัดกรองความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย แลวนํามากําหนดผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรและออกแบบหลักสูตรโดย
วิธีการออกแบบการเรียนรูยอนกลับ (Backward curriculum design) มีการจัดทําแผนผังกระจายความ
รับผิดชอบของผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรไปสูแตละรายวิชาในหลักสูตรจากน้ันมอบหมายใหกลุมอาจารย
ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาน้ัน ๆ จัดทําผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาตาง ๆ ใหสอดคลองกับผลลัพธการ
เรียนรูของหลักสูตรที่รายวิชารับผิดชอบ แลวจัดทําคําอธิบายรายวิชา ตอไปโดยหลักสูตรมีการดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป เพื่อใหหลกัสูตรมีความทันสมัย 
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  5.2 การวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 
  หลักสูตรทําการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรคือ “จัด
การศึกษาใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการศึกษาท่ีเนนผลลัพธการเรียนรูโดยบัณฑิตเปนผูนํา 
ผสานศาสตรและศิลป สรางสรรคคุณคาสูสังคม” โดยการกําหนดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาใหสอดคลอง
กับผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร จัดการเรียนการสอนดวยวิธี Active Learning และมีการวัดผลและ
ประเมินผลผูเรียนตามผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  หลักสูตรมีการประชุมจัดตารางสอนและจัดคณาจารย โดยพิจารณาจากภาระงานสอน ความ
เชีย่วชาญของอาจารยผูสอนและขนาดหองเรียน 
  กอนเปดภาคเรียน หัวหนาภาควิชาทําการอนุมัติ มคอ. 3 ตามคําแนะนําของประธานหลักสูตร 
ซึ่งใน มคอ.3 จะแสดงผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา กลยุทธการสอนและการประเมินผล และเอกสาร
ประกอบการสอน หลักสูตรมีกระบวนการประเมินผลผูเรียนผานทางงานมอบหมาย การบาน สอบยอย ตามที่
ไดระบุไวใน มคอ.3 และมีการประชุมเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแตละรายวิชา จากน้ันนําผลการทวนสอบฯ 
มาเปนขอมูลในการปรับปรุงเรียนการสอนครั้งถัดไปโดยแสดงใน มคอ.5 และจะตองสง มคอ. 5 ใหกับภาควิชา
เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา 
  หลักสตูรทําการสํารวจความตองและความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนใน
แตภาคการศึกษา แลวนําผลมาใชเพื่อปรับปรุงกลยุทธการสอนและปรับปรุงหลักสูตร 
  หลักสูตรจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปในการกํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตร และนํา
ผลการกํากับติดตามมาใชในการพัฒนากลยุทธการสอน การประเมินผลนักศึกษา และใชในการปรับปรุง
หลักสูตร 
 5.3 การประเมินผูเรียนการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
การจัดกิจกรรมการเ รียนการสอน ผลการดําเนินงานตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ
  หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนใชกลยุทธการประเมินผลผูเรียนที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียน
บรรลุผลลัพธการเรียนรูและเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอน รวมถึงอาจารยผูสอนตอง
แสดงแนวทางการประเมินผลใหผูเรียนไดรับทราบ และใชวิธีการประเมินผลที่ถูกตอง เชื่อถือได และมีความ
ยุติธรรม นอกจากน้ีอาจารยผูสอนตองใหผูเรียนทราบผลการประเมินอยางทันเวลาเพื่อใหผูเรียนสามารถบรรลุ
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาและของหลักสูตรได 
  หลักสูตรมีกระบวนการประเมินผลผูเรียนผานทางงานมอบหมาย การบาน สอบยอย ตามที่ได
ระบุไวใน มคอ.3 และมีการประชุมเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแตละรายวิชา จากนั้นนําผลการทวนสอบฯ มา
เปนขอมูลในการปรับปรุงเรียนการสอนใน มคอ.5 และมคอ.6 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 ภาควิชามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหหลักสูตรมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ อยางเพียงพอ เชน 
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติการ รวมถึงการซอม
บํารุงตาง ๆ โดยหลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ทันสมัย พรอมใชงาน และผูเรียนสามารถเขาใชงานได 
ประกอบดวย หองเรียน หองปฏิบัติการ หองคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตไรสาย และซอฟตแวรทางวิชาชีพ
เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะและใชงานจริง นอกจากนี้หลักสูตรยงัจัดใหมีอุปกรณ และเครื่องมือรวมทั้งชุดฝก
ปฏิบัติการตาง ๆ และมีการทบทวนการซอมบํารุงและปรับปรุง และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ โดย
อาจารยประจําหลักสูตรฯ รวมถึงมีเจาหนาท่ีบริการวิชาการและเจาหนาที่ผูชวยสอนในการสนับสนุนการเรียน
ใหกับนักศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยมีหนังสือและบทความวิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่
เก่ียวของกับหลักสูตรใหนักศกึษาใชงานไดที่สํานักหอสมุด และจากฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย 
 
7. ตัวบงชี้ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบงชี้ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 ชนิดของตวับงชี:้ กระบวนการ 
 เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
ป 

2569 
 (1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวม
ประชุมดวย 

X X X X X 

 (2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถาม)ี 

X X X X X 

 (3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวชิา
ยกเวนรายวิชาที่เรียนขามสถาบัน 

X X X X X 

 (4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา ยกเวนรายวิชาที่เรียนขาม
สถาบัน 

X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
ป 

2569 
 (5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.

7 ภายใน 60 วันหลงัส้ินสุดปการศึกษา 
X X X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา ยกเวน
รายวิชาที่เรียนขามสถาบัน 

X X X X X 

 (7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยทุธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 X X X X 

 (8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

 (9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 
50 ตอป 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพการหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 รวมตัวบงชี้ (ตัว) ในแตละป 9 10 10 11 12 

  
 เกณฑประเมิน 
  หลักสตูรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังน้ี 
  มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวน
ตัวบงชีร้วมในแตละป 
 

ปการศึกษา หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2565 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 9 ตัว 
2566 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 10 ตัว 
2567 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 10 ตัว 
2568 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 11 ตัว 
2569 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
  1.1.1 ประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบ
จากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน รวมท้ังการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  1.1.2 จัดใหมีการประเมินการสอนของแตละรายวิชาโดยนักศกึษา 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยทุกรายวิชาเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนรายวิชา
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตตามแบบฟอรมที่คณะกําหนด 
  1.2.2 ผลการประเมินจะจัดสงอาจารยผูสอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธการ
สอนตอไป 
  1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอนและ
จัดสงใหอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนํามาวางแผนพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกล
ยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณปจจุบัน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 คณะกําหนดใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปการศึกษา เพื่อใหหลักสูตรมีความ
ทันสมัยและเปนไปตามมาตรฐานไมต่ํากวาที่ อว. กําหนด โดยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพื่อ
ดําเนินการ ดังน้ี 
 2.1 วางแผนการประเมินอยางเปนระบบ 
 2.2 ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกช้ันป และ
ผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน รวมทั้งผูใชบัณฑิต และผูเก่ียวของอ่ืน ๆ อาทิ สถาบันที่
นักศึกษาเขาศกึษาตอ เปนตน 
 
3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป โดยใชเกณฑ AUN-QA หรือเกณฑอื่นที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองคประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ใหเปนไปตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 
  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยเปนระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
  4.1.1 อาจารยผูสอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ใหขอมูลโดยนักศึกษาหลังจากการ
เรียนการสอนในวิชานั้นสิ้นสุด แลวปรับปรุงกลยุทธการเรียนการสอนตามความเหมาะสมใหแลวเสร็จในภาค
การศึกษา/ปการศึกษาถัดไป 
  4.1.2 กรณีที่พบปญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ไดทันที ซึ่งถือเปนการ
ปรับปรุงหลักสูตรเลก็นอยท่ีไมมีผลกระทบโครงสรางของหลักสูตร 
  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  สวนการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับถือเปนการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบตอโครงสรางของ
หลักสูตรจะทําทุก 5 ปเมื่อครบรอบระยะเวลาการใชหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  4.2.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอ
ประเด็นท่ีจําเปนในการปรับปรุง 
  4.2.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
  4.2.3 เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ 
  4.2.4 หลักสูตรที่ไดปรับปรุงเสนอใหคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกล่ันกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
 
(ก) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ข) ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยพิเศษ 
(ค) รายงานผลการประเมินหลักสูตร ขอมูลรอยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ไดงานทํา และรายงานผลการ

สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559-2561 
(ง) คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
(จ) ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
(ฉ) ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 

Outcomes : PLOs) กับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 



มคอ. 2 139

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษา 
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก  ข 
 

ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
1. ชื่อ-นามสกุล 

นางสาววีระนุช อินทะกันฑ 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2556) 
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2552) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยแมโจ (2549) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
Proceedings 

Intagun, W., Maden, A., Kanoksilapatham, W. and Nobaew, B. (2019). “Effect 
of natural additive on pellets physical properties and energy cost”. 
2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and 
Power Engineering (REPE), 130-134. Toronto, Canada, 2 - 4 November 
2019. 

Maden, A., Kanoksilapatham, W., Soponpongpipat N. and Intagun, W. 
(2019). "Effects of Calcium Oxide on Physical Properties of Cassava 
Rhizome Pellet" The 11th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 
138-142. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

Rattawan, K., Intagun, W. and Kanoksilapatham, W. (2018). "Improvement of 
physical properties of heterogeneous biomass pellets using 
fermented cassava rhizome and kratin-wood residue: effect of 
fermentation time." The 10th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 
80-84. Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018. 
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Intagun, W., Rattawan, W. and Kanoksilapatham, W. (2018). “Effect of 
coffee grounds on physical and heating value properties of sugarcane 
bagassa pellets.” The 20th International Conference on Biotechnology 
and Agricultural Engineering, 2942-2945. Tokyo, Japan, May 28-29, 
2018. 

 
ประสบการณสอน ระยะเวลา 5 ป 

ระดับปริญญาตร ี
SU102  ศลิปากรสรางสรรค 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
085 101 ศิลปากรสรางสรรค 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดลอมกับชีวิต 
615 203 สถิติสําหรับการวิเคราะหทางวิศวกรรม 
615 321 การถายเทความรอน 
615 524 วิศวกรรมทอความรอน 
623 210 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับนักศกึษาธุรกิจวิศวกรรม 
623 302 สถิติธุรกิจวิศวกรรม 
623 312 ธุรกิจเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
623 332 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
623 412 ธุรกิจอุปกรณไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 
623 516 ธุรกิจที่ปรึกษาดานการอนุรักษพลังงาน 
 
ระดับบัณฑิตศกึษา 
624 635 เทคโนโลยีทอความรอน 
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 
624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
2. ชื่อ-นามสกุล 

นายจารุตม คุณานพดล 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2554) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2544) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
Proceedings 

Kunanoppadol, J. (2019). "Work Stress Among Flight Attendants: 
Systematic Literature Review." The 11th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB 2019), 953-958. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 
2019 - 1 August 2019. 

Kunanoppadol, J. and Wasananon, S. (2018). "Dynamic Capability 
Assessment." The 10th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
2018), 524-528. Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018. 

Wasananon, S., Surachotivet, T. and Kunanoppadol, J. (2018). 
"Motives to study Bachelor of Technology Program in Engineering 
Business, Silpakorn University." The 10th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB 2018), 26-28. Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 
2018. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 11 ป 
ระดับปริญญาตรี 
SU102  ศลิปากรสรางสรรค 
SU401  ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
600 118 ธุรกิจในชีวิตประจําวัน 
615 112 กลศาสตรวิศวกรรม 
615 203 สถิติสําหรับการวิเคราะหทางวิศวกรรม 
615 206 กระบวนการผลิตสําหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 212 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
615 301 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1 
615 541 เทคโนโลยียานยนต 
623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
623 216 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1 
623 231 การจัดการองคกรวิศวกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 
623 302 สถิติธุรกิจวิศวกรรม 
623 332 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
623 412 ธุรกิจอุปกรณไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 
623 431 การวิเคราะหการเงนิธุรกิจ 
623 551 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม 
623 552 หัวขอพิเศษทางการบัญช ี
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
3. ชื่อ-นามสกุล 

นางจันทนา  สังวรโยธิน 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559) 
บธ.ม (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม (2545) 
บช.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (2547) 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (2534) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Ratsasanasart, D., Sangvornyotin, C., and Tantivivathanaphan, S., (2019). 
“Conflict  management techniques which affect future co-operation 
and task accomplishment in Thailand automotive industry,” 
International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 28, 
No. 8s, (2019), pp. 515-523.  (Scopus) 

 
Proceedings 

Pariwatnanont, C., and Sangvornyotin, C., (2020). “Forecasting of Green 
Product Innovation and Green Process Innovation that affect Firm 
Performance of Automotive Industry Firm in Thailand,” Proceedings of 
the 12th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being, (STISWB XII), Silpakorn 
University, Thailand, July 24, 2020, pp. 325-330. 
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Sangvornyotin, C., Ratsasanasart D., and Pariwatnanont C., (2020). 
“Forecasting CRM, Service Quality and Perceived Value Affecting 
Customer Satisfaction: A Case Study of Car Service Business in 
Western Region of Thailand,” Proceedings of the 12th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable 
Well-Being, (STISWB XII), Silpakorn University, Thailand, July 24, 2020, 
pp. 331-336. 

Pariwatnanont C., and Sangvornyotin, C., (2019). “Forecasting of factors 
influencing the decision making behavior to use mobile banking 
service: A case study of Siam Commercial Bank,” Proceedings of the 
11th International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being, (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, July 29 
– August 1, 2019, pp. 979-984. 

Ratsasanasart, R., and Sangvornyotin, C., (2019). “The Prediction of Management 
Proficiency in Conflict Management in Factories,” Proceedings of the 
11th International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being, (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, July 29 
– August 1, 2019, pp. 979-984. 

Sangvornyotin, C., Ratsasanasart D., and Pariwatnanont C., (2019). “Factors 
Influencing Engineering and Accounting Workforce in Making Decision 
to Enter to the ASEAN Labor Market,” Proceedings of the 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being, (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, July 29 – 
August 1, 2019, pp. 969-973. 

Ratsasanasart, R., and Sangvornyotin, C., (2019). “Knowledge and Behavioral 
Factors Influencing the Gas-fuel Car Owner in Making Decision to Use 
LPG and NGV: Case Study in Muang District, Samutprakarn Province,” 
Proceedings of the 10th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, (STISWB X), 
Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018, pp. 1-3. 

Sangvornyotin, C., Ratsasanasart, R., and Pariwatnanont, C. (2019). “Factors 
Influencing Decision to Purchase the Design Engineering Software in 
Companies in Navanakorn Industrial Estate, Pathumthani Province,” 
Proceedings of the 10th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, (STISWB X), 
Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018, pp. 8-11. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 7 ป 
ระดับปริญญาตรี 
600 118 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน 
623 121 หลักการบัญชี 1 
623 122 หลักการบัญชี 2 
623 301 กฎหมายธุรกิจวิศวกรรม 
623 422 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
623 522 การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 
623 552 หัวขอพิเศษทางการบัญช ี
626 602 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและการบัญชี 
626 603 การบัญชีสําหรับวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรม 
626 605 การวิเคราะหกลยุทธทางธุรกิจ 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
4. ชื่อ-นามสกุล 

นายปรเมศร อารมยดี 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

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

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
Proceedings 

Bhothikhun, Ch., Wasananon, S., Sirisomboon, K., Arromdee, P., and 
Wasananon, D., (2019). "Evaluation on Decision Making of 
Installing Small Solar Rooftop Station on Domestic Building." 
The 11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 132-137. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

Sansawang, Th., Kunama, Ch., Tarpunya, N., Intano, W., Bhothikhun, 
Ch., Wasananon, S., and Arromdee, P. (2019). "The Study of 
Performance, Emission and Exergy Analysis of 6-Cylinder Diesel 
Engine with Diesel-Biodiesel and Diesel-Waste Cooking Oil." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 148-153. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 
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Bhothikhun, C., Arromdee, P., Sansawang, T. and Sirisomboon, K. 
(2019). "Numerical Study on Thermal Comfort of Radiant 
Cooling System in Weight Training Area of Priwet Fitness 
Center." The 11th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
2019), 892-898. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 
2019. 

Arromdee, P., Sirisomboon, K. and Bhothikhun, C. (2018). 
"Computational simulation on hydrodynamics behaviour of air-
sand bed in twin cyclonic fluidized-bed combustor." The 10th 
International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 312-316. 
Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018.  

Bhothikhun, C. and Arromdee, P. (2018). "Adaptive discrete kirchhoff 
quadrilateral element for thermal bending analysis of thin 
plate. "The 10th International Conference on Science, Technology 
and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 182-
187. Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018. 

ชัชธานนท โพธิคุณ, ธิบดินทร แสงสวาง, ปรเมศร อารมยดี และณัฐวัฒน โสภา
มาตร (2563), "การเปรียบเทียบความสบายเชิงความรอนของระบบปรับ
อากาศแบบแยกสวนและระบบทําความเย็นแบบแผรังสีภายในสถานออก
กําลังกายไปรเวทยฟตเนสแอนดสปาบริเวณคารดิ โอและโยคะโดย
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ." การถายเทพลังงานความรอนและมวลใน
อุปกรณดานความรอนและกระบวนการ (ครั้งที่ 19), 73-79, ณ เจาหลาว 
คาบานา รีสอรท จ.จันทบุร.ี วันที่ 12-13 มีนาคม 2563 

 
ประสบการณสอน ระยะเวลา 11 ป 

ระดับปริญญาตร ี
SU401  ความเปนผูประกอบการท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
084 105 โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
615 112 กลศาสตรวิศวกรรม 
615 206 กระบวนการผลิตสําหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 322 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับวิศวกร 
615 421 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 
615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 
615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 
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623 111 การคํานวณและกลศาสตรสําหรับชีวิตประจําวัน 
623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 
623 311 ธุรกิจอุปกรณการทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 
623 551 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม 

  
ระดับบัณฑิตศกึษา 
624 671 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1 
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวชิาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตรี 

 
5. ชื่อ-นามสกุล 

นายชัชธานนท โพธิคุณ 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2558) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

Proceedings 
Bhothikhun, C., Wasananon, S., Sirisomboon, K., Arromdee, P. and 

Wasananon, D. (2019). “Evaluation on Decision Making of 
Installing Small Solar Rooftop Station on Domestic Building.” 
The 11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 132-137. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

Sansawang, T., Kunama, C., Tarpunya, N., Intano, W., Bhothikhun, C., 
Wasananon, S. and Arromdee, P. (2019). "The Study of 
Performance, Emission and Exergy Analysis of 6-Cylinder Diesel 
Engine with Diesel-Biodiesel and Diesel-Waste Cooking Oil." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 148-153. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

Bhothikhun, C., Arromdee, P., Sansawang, T., and Sirisomboon, K., 
(2019). "Numerical Study on Thermal Comfort of Radiant 
Cooling System in Weight Training Area of Priwet Fitness 
Center." The 11th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
2019), 892-898. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 
2019. 
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Bhothikhun, C. and Arromdee, P. (2018), "Adaptive discrete kirchhoff 
quadrilateral element for thermal bending analysis of thin 
plate." The 10th International Conference on Science, Technology 
and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 182-
187. Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018.  

Arromdee, P. Sirisomboon, K. and Bhothikhun, C. (2018), 
"Computational simulation on hydrodynamics behaviour of air-
sand bed in twin cyclonic fluidized-bed combustor." The 10th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 312-316. Vientiane, 
Lao PDR, July 11-13, 2018.  

ชัชธานนท โพธิคุณ, ธิบดินทร แสงสวาง, ปรเมศร อารมยดีและณัฐวัฒน โสภา
มาตร (2563). "การเปรียบเทียบความสบายเชิงความรอนของระบบปรับ
อากาศแบบแยกสวนและระบบทําความเย็นแบบแผรังสีภายในสถานออก
กําลังกายไปรเวทยฟตเนสแอนดสปาบริเวณคารดิ โอและโยคะโดย
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ." การถายเทพลังงานความรอนและมวลใน
อุปกรณดานความรอนและกระบวนการ (ครั้งท่ี 19). 73-79. เจาหลาว   
คาบานา รีสอรท จ.จันทบุร,ี 12-13 มีนาคม 2563. 

 
ประสบการณสอน ระยะเวลา 3 ป 

ระดับปริญญาตร ี
084 107 พลังงานในอาเซียน 
615 112 กลศาสตรวิศวกรรม 
615 204 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 206 กระบวนการผลิตสําหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 224 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับวิศวกร 
615 302 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 
615 501 ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนทสําหรับวิศวกร 
615 564 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 
623 111 การคํานวณและกลศาสตรสําหรับชีวิตประจําวัน 
623 211 อุปกรณวัสดุกอสรางและอุปกรณไฟฟา 
623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 
623 311 ธุรกิจอุปกรณการทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 
623 313 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 
 
ระดับบัณฑิตศกึษา 
624 601 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมพลังงาน 
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
6. ชื่อ-นามสกุล 

นายนิติพงศ โสภณพงศพิพัฒน 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2551) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2537) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Soponpongpipat, N., Nanto, S. and Komsawang, P. (2019). "Quality 
Properties and Pyrolysis Characteristics of Cassava Rhizome Pellets 
Produced by Alternating between Pelletizing and Torrefaction." 
Processes Volume 7 Issue/No. 930 (January 2019): 1-12.  (ISI) 

 
Proceedings 

Maden, A., Kanoksilapatham, W., Soponpongpipat N. and Intagun, 
W. (2019). "Effects of Calcium Oxide on Physical Properties of 
Cassava Rhizome Pellet." The 11th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2019), 138-142. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 
August 2019. 

Soponpongpipat, N. and Thinnoiwong, I. (2018). "Lecture and test in 
moodle platform: the teaching innovation on thermo-fluid 
coursework." The 10th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
2018), 29-33. Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 16 ป 
ระดับปริญญาตร ี
SU102  ศลิปากรสรางสรรค 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
085 101 ศิลปากรสรางสรรค 
615 112 กลศาสตรวิศวกรรม 
615 113 กลศาสตรวิศวกรรม 2 
615 121 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 211 กลศาสตรของแข็ง 1 
615 212 กลศาสตรของแข็ง 1 
615 221 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 321 การถายเทความรอน 
615 323 ปฏิบัติการเทอรโมฟลูอิดส 
615 333 การวัดทางวิศวกรรม 
615 524 วิศวกรรมทอความรอน 
615 531 ไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับวิศวกรเครื่องกล 
623 210 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 
623 312 ธุรกิจเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
623 313 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 
623 551 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม 
 
ระดับบัณฑิตศกึษา 
624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2 
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
7. ชื่อ-นามสกุล 

นายพงษศริ ิจรุยนนท 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2546) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2536) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
Proceedings 

Chantavit, R., Budnard, J.and Jaruyanon, P. (2019). "Satisfaction to 
Household Biogas Users in Phrae Province Thailand." The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 964-968. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

Hudakorn, T., Kitjettanee, C., Sritrakul, N. and Jaruyanon, P. (2019). "A 
Feasibility Study of Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) 
Biogas Network from Water hyacinth at Hin Moon, Bang Len, 
Nakhon Pathom Province." The 2019 International Electrical 
Engineering Congress (iEECON), 1-4. Prachuap Khiri Khan, 
Thailand, 6-8 March 2019. 

Sritrakul, N., Santhadkha, C., Hudakorn, T. and Jaruyanon, P. (2019). 
"Feasibility Study of an Electric Shuttle Bus in Silpakorn University, 
Sanam Chandra Palace Campus." The 2019 International Electrical 
Engineering Congress (iEECON), 1-4. Prachuap Khiri Khan, 
Thailand, 6-8 March 2019. 
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Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2018). "Review on Heat Transfer 
and Pressure Drop in Circular Tube with Twisted Tape." The 10th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 294-302. Vientiane, 
Lao PDR, 11-13 July 2018. 

Panthai, A., Hudakorn, T. and Jaruyanon, P. (2018). "A review of 
themochemical heat storage," The 10th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB 2018), 480-485. Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 
2018. 

 
ประสบการณสอน ระยะเวลา 13 ป 

ระดับปริญญาตรี 
084 107 พลังงานในอาเซยีน 
615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 223 กลศาสตรของไหล 1 
615 225 ปฏิบัติการเทอรโมฟลูอิดส 
615 305 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องจักรกล 
615 311 เทคโนโลยทีดสอบวัสดุ  
615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล  
615 313 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 
615 322 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับวิศวกร 
615 323 ปฏิบัติการเทอรโมฟลูอิดส 
615 401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 
615 521 กลศาสตรของไหล 2 
615 561 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 562 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
623 215 ปฏิบัติการการผลิตใชคอมพิวเตอรชวย 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
8. ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวกษมา ศิริสมบูรณ 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

Ph.D. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology 
Thammasat University, Thailand (2008) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแกน (2540) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Sirisomboon, K. and Laothong, P. (2019). "Experimental investigation 

and prediction of heat transfer in a swirling fluidized-bed 
combustor". Applied Thermal Engineering Volume 147 Issue/No. 
(January 2019): 718-727.  (ISI) 

 
Proceedings 

Bhothikhun, C., Wasananon, S., Sirisomboon, K., Arromdee, P.and 
Wasananon, D. (2019). "Evaluation on Decision Making of 
Installing Small Solar Rooftop StationonDomestic Building." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 132-137. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

Bhothikhun, C., Arromdee, P., Sansawang, T., and Sirisomboon, K. 
(2019). "Numerical Study on Thermal Comfort of Radiant Cooling 
System in Weight Training Area of Priwet Fitness Center." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 892-898. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 
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Wasananon, S., Sirisomboon, K., Sansawang, T. and Wasananon, D. 
(2019). "A Survey Study on Freetime Behaviour of Undergraduate 
Studentsin Mechanical Engineering Program." The 11th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 959-963. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

Srisamran, T. and Sirisomboon, K. (2018). "Effects of air staging on 
emission characteristics and combustion efficiency in a twin-
cyclonic swirling fluidized-bed combustor firing rubberwood 
sawdust." The 10th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
2018), 90-95. Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018. 

Arromdee, P., Sirisomboon, K. and Bhothikhun, C. (2018). 
"Computational simulation on hydrodynamics behavior of air-
sand bed in twin cyclonic fluidized-bed combustor." The 10th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 312-316. Vientiane, 
Lao PDR, July 11-13, 2018. 

กฤดวิทย ศรีสุทัตร, กษมา ศิริสมบูรณ, ปรเมศร อารมยดี และ ศุภชัย วาสนานนท 
(2563), “การเกาะตัวของวัสดุเบดเมื่อเผาไหมซังขาวโพดสับในเตาเผาฟลูอิ
ไดซเบดชนิดหมุนวน.” การประชุมวิชาการการถายเทพลังงานความรอนและ
มวลในอุปกรณดานความรอนและกระบวนการ ครั้งที่ 19, 80-87. จังหวัด
จันทบุรี, 12-13 มีนาคม 2563. 

ธิบดินทร แสงสวาง, กษมา ศิริสมบูรณ, ชัชธานนท โพธิคุณ ศุภชัย วาสนานนท    
ธีระชัย  สุรโชติ เวศย  กตัญุตา จันทร เทพ และ ธิติพรรณ นิยะโต. 
(2563).“ปริมาณกาซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตพรมทอเครื่อง” การ
ประชุมวิชาการการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความ
รอนและกระบวนการ ครั้งที่ 19, 103-108. จังหวัดจันทบุรี, 12 - 13 มีนาคม 
2563. 

กษมา ศิริสมบูรณ และธนานนท ศรีสําราญ. (2562). การศึกษามลพิษจากการเผา
ไหมทางมะพราวสับในเตาฟลูอิไดซเบดแบบไซโคลนแฝดชนิดหมุนวน."การ
ประชุมวิชาการเรื่อง การถายเทความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอน
และกระบวนการ ครั้งที่ 18, 1-8. โรงแรมกระบี่ฟรอนท เบย รีสอรท จ.กระบี่, 
20-21 มีนาคม 2562. 

กษมา ศิริสมบูรณ, อัสมาวี มามะ และเอกฉันท เหลางาม. (2561). “การ
ประเมินผลวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟาจากมูลไกดวยระบบหมักไรอากาศ
แบรางขนาน.” การประชุมวิชาการการถายเทพลังงานความรอนและมวลใน
อุปกรณดานความรอนและกระบวนการ ครั้งท่ี 17, 17-28. ลําปางรีสอรท  
อ.เมือง, จังหวัดลําปาง, 15 – 16 กุมภาพันธ 2561. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 21 ป 
ระดับปริญญาตร ี
084 107 พลงังานในอาเซียน 
615 121 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 221 การถายเทความรอน 
615 222  อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 321 การถายเทความรอน 
615 402 ปฏิบัติการการออกแบบระบบความรอน 
615 421  วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 
615 527 แหลงพลังงานทดแทน 
615 561 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 564 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 
623 511 ธุรกิจพลังงานทดแทน 
 
ระดับบัณฑิตศกึษา 
624 636 แหลงพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน 
624 642 การเผาไหมและการควบคุมการปลอยมลพิษ 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 
624 672 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2 
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
9. ชื่อ-นามสกุล 

นายทสพล เขตเจนการ 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

D.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (2008) 
M.S. (Civil Engineering) University of Colorado, USA (2000) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2537) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Katejanekarn, T. and Pomsorn, N. (2019). "Effects of Sorting Schemes on 
the Most Cost-Effective Number of Energy Conservation Measures". 
INTERNATIONAL ENERGY JOURNAL Volume 19 Issue/No. 4 
(December 2019): 213-232.  (ISI) 

 
Proceedings 

Katejanekarn, T., Chaowanapanit, Ch., Rawas, P.and Sarachai, M. 
(2019). "Verificationof Seasonal Performance Calculation for an 
Air Conditioner According to ISO 16358-1:2013." The 15th Asia 
Pacific Conference on the Built Environment (APCBE 2019), C-
02-1-C-02-5. Hanshin Arena 9F (Hi-Lai Shopping Center), 
Kaohsiung Taiwan, 18-19 October 2019. 

Mettanant, V. and Katejanekarn, T. (2019). "The Effects of Using 
Interior vertical Blinds on Energy Consumption and Thermal 
Comfort in Office Buildings." 15th Asia Pacific Conference on the 
Built Environment, 1-5. Hanshin Arena 9F (Hi-Lai Shopping 
Center), Kaohsiung Taiwan, 18-19 October 2019. 
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Mettanant, V., Katejanekarn, T. and Phetsong, S. (2019). "A Survey of 
Detached Houses and Townhouses for Energy Analysis in 
Bangkok and Nakhon Pathom." The 11th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB 2019), 995-1001. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 
2019 - 1 August 2019. 

Mettanant, V., Sopamart, S., Hongspathomkod, P., Katejanekarn, T. 
and Phetsong, S. (2019). "The energy saving potential of using 
interior vertical blinds in office buildings." The 11th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 257-261. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

Chaowanapanit, C., Pukniam, W., Anekkijsomboon, S., Mettanant, V., 
Katejanekarn, T. and ThanyawatpornkulR. (2019). "Energy Use 
Behavior of Students in Private Apartment Buildings in Bangkok 
Metropolitan Area." The 11th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2019), 985-997. Johor Bahru, Malaysia. 29 July 2019 - 1 
August 2019. 

Katejanekarn, T., Visavacholakarn, C. and Kanchanapanyapong, T. 
(2019). "Willingness-to-Pay of Students for a Green Apartment 
Building." The 2019 International Electrical Engineering Congress 
(iEECON2019), P1076-1-P1076-6. Cha-am, Phetchaburi Thailand. 
6-8 March 2019. 

Mettanant, V. and Katejanekarn, T. (2019). "The Financially Optimum 
Level for a Green Office Building: LEED v4 vs LEED 2009." The 
2019 International Electrical Engineering Congress (iEECON), 1-4. 
Prachuap Khiri Khan, Thailand, 6-8 March 2019. 

Wangnamjai, P. and Katejanekarn, T. (2018). "Effects of using a solid 
desiccant dehumidifier with an air conditioner on energy 
consumption." The 10th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
2018), 260-267. Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 12 ป 
ระดับปริญญาตร ี
084 107 พลังงานในอาเซียน 
615 121 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 221 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 225 ปฏิบัติการเทอรโมฟลูอิดส 
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 323 ปฏิบัติการเทอรโมฟลูอิดส 
615 442 การปรับอากาศ 
615 526 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 
615 543 ซอฟตแวรประยุกตในงานวิศวกรรมพลังงาน 
615 561 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 562 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 563 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 
615 564 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 
623 312 ธุรกิจเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
623 512 การประมาณราคางานวิศวกรรม 
623 551 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม 
ระดับบัณฑิตศกึษา 
624 633 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 
624 645 การออกแบบระบบพลังงาน 
624 652 แบบจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับอาคาร 
624 671 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1 
624 672 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2 
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
10. ชื่อ-นามสกุล 

นายธีระศักดิ์ หุดากร 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2540) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Hudakorn, T., and Sritrakul, N. (2020). Biogas and Biomass Pellet Production 
from Water Hyacinth, Energy Reports Journal, pp. 532-538, 2020. 
(Scopus) 

Sritrakul, N. and Hudakorn, T. (2020). The Economic Value and Satisfaction 
of Substituting LPG in Households by a Biogas Network: A Case Study 
of Bo Rae Subdistrict in Chai Nat Province Thailand, Energy Reports 
Journal, pp. 565-571, 2020. (Scopus) 

 
Proceedings 

Sritrakul, N., Hudakorn, T. and Khatisuk, M. (2019). "Effect of Particle 
Size on the Pellet Property of a Typha Angustifolia Pellet." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 159-184. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 
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Santhadkha, T., Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2019). "Effects of 
Evaporator Section Length and Number of Turns on Thermal 
Performance of a Rotating Closed-loop Oscillating Heat Pipe." 
The 11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 262-267. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

Hudakorn, T., Kitjettanee, C., Sritrakul, N. and Jaruyanon, P. (2019). "A 
Feasibility Study of Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) 
Biogas Network from Water hyacinth at Hin Moon, Bang Len, 
Nakhon Pathom Province." The 2019 International Electrical 
Engineering Congress (iEECON), 1-4. Prachuap Khiri Khan, 
Thailand, 6-8 March 2019. 

Sritrakul, N., Santhadkha, T., Hudakorn, T. and Jaruyanon, P. (2019). 
"Feasibility Study of an Electric Shuttle Bus in Silpakorn 
University, Sanam Chandra Palace Campus." The 2019 
International Electrical Engineering Congress (iEECON), 1-4. 
Prachuap Khiri Khan, Thailand, 6-8 March 2019. 

Santhadkha, T., Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2018). "Biogas 
production from wastewater of yeast fermentation with 
microorganism under mesophilic condition." The 10th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 465-469. Vientiane, Lao 
PDR, July 11-13, 2018. 

Krisangsri, P., Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2018). "Using closed loop 
oscillating heat pipe for cooling battery in charging process." The 
10th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 470-474. 
Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018. 

Kitjettanee, C. and Hudakorn, T. (2018). "Biogas production from 
water hyacinth leaf and petiole co-digestion with microorganism 
under mesophilic condition." The 10th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB 2018), 475-479. Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 
2018. 

Panthai, A., Hudakorn, T. and Jaruyanon, P. (2018). "A review of 
themochemical heat storage." The 10th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB 2018), 480-485. Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 
2018. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 17 ป 
ระดับปริญญาตร ี
084 107 พลังงานในอาเซียน 
615 112 กลศาสตรวิศวกรรม 
615 113 กลศาสตรวิศวกรรม 2 
615 223 กลศาสตรของไหล 1 
615 224 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับวิศวกร 
615 225 ปฏิบัติการเทอรโมฟลูอิดส 
615 322 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับวิศวกร 
615 335 การสั่นสะเทือนทางกล 
615 525 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย 
615 526 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 
623 514 ธุรกิจหมอไอน้ําและอุปกรณ 
 

ระดับบัณฑิตศกึษา 
 624 601 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมพลังงาน  
 624 632 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตยขั้นสูง 
 624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 
 624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1 
 624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2 
 624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
11. ชื่อ-นามสกุล 

นายสาโรช พูลเทพ 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

Ph.D. (Microwaves, Electromagnetism and Optoelectronics Engineering) Institut Nationale 
Polytechnique de Toulouse, Universitaire de Toulouse, France (2008) 
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2545) 
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2541) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
สาโรช พูลเทพ. (2561). “โครงการการปรับปรุงวงจรขับหลอดไฟแอลอีดีเพ่ือลด

คาใชจายในการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศ” นครปฐม, สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานคณะกรรมการ นโยบาย
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหงชาติ (สวทน.). จํานวน 156 หนา. 
เผยแพรเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2561. 

 
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Piyawat Samartkit, Pullteap, S., and Han Cheng Seat (2021), “Validation of 

Fiber Optic-based Fabry-Perot Interferometer for Simultaneous 
Heart Rate and Pulse Pressure Measurements”, 6195-6201 IEEE 
Sensors, vol. 21, no. 5, (March2021)  (ISI) 

P. Thaisongkroh, Pullteap, S., and H.C. Seat (2021), “Low-Pressure 
Measurement using an Extrinsic Fiber-Based Fabry-Perot 
Interferometer for Industrial Applications”, 317-325 Engineering 
Journal, vol. 25, no. 2, (March 2021)  (ISI) 



มคอ. 2 184

Pullteap, S. and Piyawat Samartkit (2020), “A High Sensitivity of Vital 
Signs Detector using Fiber Optic-based Fabry-Perot 
Interferometer”. 98–106. ECTI Transaction on Electrical 
Engineering, Electronics & Communications, vol. 18, no. 2, 
(August 2020)  (Scopus) 

Pullteap, S., Piyawat Samartkit, Kanit Kheovichai and Han Cheng Seat 
(2020), “A software development for investment analysis of 
LED .lighting production projectusing fuzzy logic technique”, 
83–100. SEHS Science, Engineering and Health Studies, vol. 
14, no. 2, (August 2020)  (Scopus) 

Samartkit, P.and Pullteap, S. (2019). "A design of decision making-
assisted software using fuzzy logic technique: a case study of 
solar cell investment project." 213-223. Electrical Engineering 
Volume 101 Issue/No. 1 (April 2019)  (ISI) 

Pullteap, S. and Lapsongpon, C. (2018). "A designof LED driver circuit 
for reducing production cost in Thailand industry." MATEC Web 
of conferences, Vol 192, 4 p.  (Scopus) 

 
Proceedings 

Thaisongkroh, P., Benjamasit, C. and Pullteap, S. (2019). 
"Development of a stock management system via web-based 
application." The 11th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
2019), 1-8. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

Samartkit, P., Tatsumi, T., Pullteap, S. and H.C. Seat. (2019). "Vital 
cardiovascular signs measurement using fiber optic based 
Fabry-Prot interferometer." The 11th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB 2019), 508-513. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 
2019 - 1 August 2019. 

Thaisongkroh, P. Benjamasit, C., Pullteap, S. and Kheovichai, K. 
(2019). "Implementation of a stock management system via 
web-based application." The 11th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2019), 584-588.Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 
August 2019. 
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Thaisongkroh, P, Samartkit, P. and Pullteap, S. (2019). "Applications of 
optical fiber sensor technology for prioritized industry in 
Thailand development strategy: A review." 7th International 
Conference on Optical and Photonic Engineering, icOPEN 2019, 
1-6. Phuket, Thailand, 16-20 July 2019. 

Pullteap, S. and Kheovichai, K. (2019). "Feasibility Analysis of 
Investment Cost for Medical Equipment Business via E-
commerce System." The 2019 International Electrical Engineering 
Congress (iEECON), 1-4. Cha-am, Phetchaburi Thailand, 6-8 
March 2019. 

Samartkit, P. and Pullteap, S. (2019). "Fiber Optic Sensor Applications 
for Vital Signs Monitoring: A Review." The 2019 International 
Electrical Engineering Congress (iEECON), 1-4. Cha-am, 
Phetchaburi Thailand. 6-8 March 2019. 

Pullteap, S. (2018). “Cost analysis of a mechanical spay arm 
development applying in orchid farm.” The 14th International 
Conference in Applied Computer Technology and Informaion 
System (IACTIS 2018), 6-9. Faculty of Science, Chandrakasem 
Rajabhat University, Thailand, July 23, 2018. 

Samartkit, P., Tongard, P. and Pullteap, S. (2018). "Fuzzy logic 
concepts for investment decision making: a review." The 10th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 455-460. Vientiane, 
Lao PDR, July 11-13, 2018.  

Samartkit, P., Tongard, P. and Pullteap, S. (2018). "Development of a 
capital investment decision function via a spreadsheet program: 
acase study of LED T8 production in Thailandindustry." The 10th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 461-464. Vientiane, 
Lao PDR, July 11-13, 2018. 

ไพรินทร ไทยสงเคราะห, มณเฑียร รัตนศิริวงศวุฒิ และสาโรช พูลเทพ. (2561). 
"การพัฒนาซอรฟแวรประยุกตสําหรับวิเคราะหความคุมคาในกระบวนการ
ผลิตหลอดไฟแอลอีดี." การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเกา 
ประจําป พ.ศ. 2561, 371-376, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
จ.พระนครศรีอยุธยา, 13-14 ธันวาคม 2561. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 8 ป 
ระดับปริญญาตรี 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
615 304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
615 331 วิศวกรรมไฟฟาสําหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 332 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสําหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 333 การวัดทางวิศวกรรม 
618 486 เสนใยแกวนําแสง 
623 212 ธุรกิจเครื่องมือวัดและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
623 231 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย 
623 513 คอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 
623 535 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
 
ระดับบัณฑิตศกึษา 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 
624 664 ระบบสมองกลฝงตัว 
624 665 เทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเสนใยแกวนําแสง 
624 666 การวัดและเครื่องมือวัด 
624 667 การควบคุมอัตโนมัติ 
624 671 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1 
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
12. ชื่อ-นามสกุล 

นายศวิะพงศ เพ็ชรสงค 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2541) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
Proceedings 

Phetsong, S., Mettanant, V., Weerayuth, N. and Kilaki, P. (2019). "A 
survey of decision making to studying in engineering faculty in 
Nakhon Pathom Thailand." The 11th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB 2019), 1001-1006. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 
2019 - 1 August 2019. 

Mettanant, V., Katejanekarn, T.and Phetsong, S. (2019). "A Survey of 
Detached Houses and Townhouses for Energy Analysis in 
Bangkok and Nakhon Pathom." The 11th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB 2019), 995-1001. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 
2019 - 1 August 2019. 

Mettanant, V., Sopamart, N., Hongpathomkod, P., Katejanekarn, T. 
and Phetsong, S. (2019). "The energy saving potential of using 
interior vertical blinds in office buildings." The 11th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 257-261. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 11 ป 
ระดับปริญญาตรี 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
615 112 กลศาสตรวิศวกรรม 
615 211 กลศาสตรของแข็ง 1 
615 225 ปฏิบัติการเทอรโมฟลูอิดส 
615 301 กระบวนการผลิตสําหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 302 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
623 323 ปฏิบัติการเทอรโมฟลูอิดส 
615 334 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 
615 531 ไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับวิศวกรเครื่องกล 
623 111 การคํานวณและกลศาสตรสําหรับชีวิตประจําวัน 
623 211 ธุรกิจวัสดุกอสรางและอุปกรณไฟฟา 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
13. ชื่อ-นามสกุล 

นายธิบดินทร แสงสวาง 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2553) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2538) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
Proceedings 

Sansawang, T., klaunkloy, S. and Nongkunsan, N. (2019). "Simulation 
of CO Ventilation System in Underground Parking Area." 15th 
Asia Pacific Conference on the Built Environment, 1-6. Hanshin 
Arena 9F (Hi-Lai Shopping Center), Kaohsiung Taiwan. 18-19 
October 2019. 

Bhothikhun, C., Arromdee, P., Sansawang, T. and Sirisomboon, K. 
(2019). "Numerical Study on Thermal Comfort of Radiant 
Cooling System in Weight Training Area of Priwet Fitness 
Center." The 11th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
2019), 892-898. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019-1 August 
2019. 

Wasananon, S., Sirisomboon, K., Sansawang, T. and Wasananon, D. 
(2019), "A Survey Study on Freetime Behaviour of Undergraduate 
Students in Mechanical Engineering Program." The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 959-963. Johor 
Bahru, Malaysia, 29 July 2019-1 August 2019. 
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Sansawang, T., Kunama, C., Tarpunya, N., Intano, W., Bhothikhun, C., 
Wasananon, S. and Arromdee, P. (2019). "The Study of 
Performance, Emission and Exergy Analysis of 6-Cylinder Diesel 
Engine with Diesel-Biodiesel and Diesel-Waste Cooking Oil." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 148-153. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019-1 August 2019. 

Surachotivet, T. and Sangsawang, T. (2018). "The embodied energy & 
greenhouse gas emission of residential building in Silpakorn 
university, Nakhon Pathom, Thailand." The 10th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 158-162. Vientiane, Lao 
PDR, July 11-13, 2018. 

ชัชธานนท โพธิคุณ, ธิบดินทร แสงสวาง, ปรเมศร อารมยดี และณัฐวัฒน โสภา
มาตร (2563). "การเปรียบเทียบความสบายเชิงความรอนของระบบปรับ
อากาศแบบแยกสวนและระบบทําความเย็นแบบแผรังสีภายในสถานออก
กําลังกายไปรเวทยฟตเนสแอนดสปาบริเวณคารดิ โอและโยคะโดย
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ." การถายเทพลังงานความรอนและมวลใน
อุปกรณดานความรอนและกระบวนการ (ครั้งที่ 19), 73-79. ณ เจาหลาว 
คาบานา รีสอรท จ.จันทบุร,ี 12-13 มีนาคม 2563. 

ธิบดินทร แสงสวาง, จักษวัชร ตั้งคุณากรนนท และเมธาวี เตชถิรพรธรรม 
(2562). "สมการฐานพลังงานของอุตสาหกรรมผลิตอาหาร; กรณีศึกษา
โรงงานผลิตไสกรอก." การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 33, 1-4. จ.อุดรธานี, 2-5 กรกฎาคม 2562. 

ธิบดินทร แสงสวาง, วาสนา แกประโคน, วัชรากร อินทะโน และวัชรินทร 
ประเสริฐทองกร. (2561). “การเปรียบเทียบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามัน
พืชที่ใชแลวดวยสนามไฟฟาโดยใชเอทานอลและเมทานอล.” การประชุม
วิชาการการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอน
และกระบวนการ ครั้งที่ 17, 127-132. ลําปางรีสอรท อ.เมือง จ.ลําปาง, 
15–16 กุมภาพันธ 2561. 

ธิบดินทร แสงสวาง, ธีระชัย สุรโชติเวทย, ขวัญจิรา เข็มทอง และชมพูนุช       
สินทอง. (2561). “คารบอนฟุตพริ้นทจากการกอสรางโกดังสินคา โดยใช
หลักการ ลีน คอนสตรั๊คชั่น.” การประชุมวิชาการการถายเทพลังงานความ
รอนและมวลในอุปกรณดานความรอนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, 90-95. 
ลําปางรีสอรท อ.เมือง จ.ลําปาง, 15 – 16 กุมภาพันธ 2561. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 13 ป 
ระดับปริญญาตรี 
084 105 โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
085 101 ศิลปากรสรางสรรค 
614 203 อุณหพลศาสตร 
615 121 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 222 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 341 เครื่องยนตสันดาปภายใน 
615 342 การปรับอากาศ 
615 402 ปฏิบัติการการออกแบบระบบความรอน 
615 442 การปรับอากาศ 
615 527 แหลงพลังงานทดแทน 
623 210 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม 
623 311 ธุรกิจอุปกรณการทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 
623 515 ธุรกิจยานยนต 
 
ระดับบัณฑิตศกึษา 
624 632 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตยข้ันสูง 
624 633 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 
624 636 แหลงพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน 
624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2 
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
14. ชื่อ-นามสกุล 

นายศภุชัย วาสนานนท 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2549) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2538) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
Proceedings 

Wasananon, S., Sirisomboon, K., Sansawang, T. and Wasananon, D. 
(2019). "A Survey Study on Freetime Behaviour of Undergraduate 
Students in Mechanical Engineering Program." The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 959-963. Johor 
Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

Sansawang, T., Kunama, C., Tarpunya, N., Intano, W., Bhothikhun, C., 
Wasananon, S. and Arromdee, P. (2019). "The Study of 
Performance, Emission and Exergy Analysis of 6-Cylinder Diesel 
Engine with Diesel-Biodiesel and Diesel-Waste Cooking Oil." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 148-153. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

Bhothikhun, C., Wasananon, S., Sirisomboon, K., Arromdee, P. and 
Wasananon, D. (2019). "Evaluation on Decision Making of 
Installing Small Solar Rooftop Station on Domestic Building." 
The 11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 132-137. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 9 ป 
ระดับปริญญาตรี 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
085 101 ศิลปากรสรางสรรค 
615 112 กลศาสตรวิศวกรรม 
615 113 กลศาสตรวิศวกรรม 2 
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
623 111 การคํานวณและกลศาสตรสําหรับชีวิตประจําวัน 
623 301 กฎหมายธุรกิจวิศวกรรม 
623 314 วิศวกรรมความปลอดภัย 
623 411 ธุรกิจอุปกรณความปลอดภัยทางวิศวกรรม 
623 513 คอมพิวเตอรพ้ืนฐานสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 
623 536 การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
15. ชื่อ-นามสกุล 

นางสาววิชุดา เมตตานันท 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

Ph.D. (Energy Technology) King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand 
(2019) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2547) 
M.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (2003) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2543) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
Proceedings 

Mettanant, V. and Katejanekarn, T. (2019). "The Effects of Using 
Interior vertical Blinds on Energy Consumption and Thermal 
Comfort in Office Buildings." 15th Asia Pacific Conference on the 
Built Environment, 1-5. Hanshin Arena 9F (Hi-Lai Shopping 
Center), Kaohsiung Taiwan, 18-19 October 2019. 

Mettanant, V., Sopamart, N., Hongspathomkod, P., Katejanekarn, T. 
and Phetsong, S. (2019). "The energy saving potential of using 
interior vertical blinds in office buildings." The 11th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 257-261. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 
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Mettanant, V., Katejanekarn, T. and Phetsong, S. (2019). "A Survey of 
Detached Houses and Townhouses for Energy Analysis in 
Bangkok and Nakhon Pathom." The 11th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB 2019), 995-1001. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 
2019 - 1 August 2019. 

Phetsong, S., Mettanant, V., Weerayuth, W.and Kilaki, P. (2019). "A 
survey of decision making to studying in engineering faculty in 
Nakhon Pathom Thailand." The 11th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB 2019), 1001-1006. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 
2019 - 1 August 2019. 

Chaowanapanit, C., Pukniam, W., Anekkijsomboon, S., Mettanant, V., 
Katejanekarn, T. and Thanyawatpornkul R. (2019). "Energy Use 
Behavior of Students in Private Apartment Buildings in Bangkok 
Metropolitan Area." The 11th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
2019), 985-997. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 
2019. 

Mettanant, V., Katejanekarn, T., Chantrasawang, T. and Ounwised, M.  
(2019). "The Financially Optimum Level for a Green Office 
Building: LEED v4 vs LEED 2009." The 2019 International 
Electrical Engineering Congress (iEECON), 1-4. Prachuap Khiri 
Khan, Thailand, 6-8 March 2019. 

Mettanant, V. and Phetsong, S. (2018). "Simple PV-slat window 
control method for net-zero buildings." The 10th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 446-448. Vientiane, Lao 
PDR, July 11-13, 2018. 

Phetsong, S., Mettanant, V. and Weerayuth, N. (2018). "Energy 
consumption evaluated of compact solar drying chamber." The 
10th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 317-321. 
Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018. 

 
 
 



มคอ. 2 196

ประสบการณสอน ระยะเวลา 12 ป 
ระดับปริญญาตร ี
SU401  ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดลอมกับชีวิต 
614 101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 
615 112 กลศาสตรวิศวกรรม 
615 204 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 221 การถายเทความรอน 
615 223 กลศาสตรของไหล 1 
615 225 ปฏิบัติการเทอรโมฟลูอิดส 
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 321 การถายเทความรอน 
615 323 ปฏิบัติการเทอรโมฟลูอิดส 
615 526 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 
615 562 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 568 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 
623 524 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
623 532 การประเมินความเปนไปไดของโครงการสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 
 
ระดับบัณฑิตศกึษา 
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
16. ชื่อ-นามสกุล 

นายกิตติศักดิ์ คูวรัญู 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี(2544) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Khuwaranyu, K. and Ruenngam, R. (2019). "Factors Influencing 
Energy-saving Behavior of Air-conditioner Usage in Sanam 
Chandra Palace Campus, Silpakorn University." Research & 
Knowledge ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): 15-18.      
(TCI กลุม 2) 

กิตติศักดิ์ คูวรัญู และ วิวัฒน ออนนาคคล้ํา. (2561). “การศึกษากระบวนการ
ตกตะกอนของน้ําในโรงงานผลิตน้ําประปาตอปริมาณการใชพลังงาน” 
วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร ม.อบ. ปที่ 11, ฉบับที่ 2: 74-83.    
(TCI กลุม 1) 

 
Proceedings 

Khuwaranyu, K. and Ruenngam, R. (2019). "Factors Influencing 
Energy-saving Behavior of Air-conditioner Usage in Sanam 
Chandra Palace Campus, Silpakorn University." The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 740-745. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 
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Khuwaranyu, K. (2019). "Design Construction and Performance Test 
Turbulent Heat Transfer and Pressure Drop in Circular Tube 
with Twisted Tape Insert." The 11th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2019), 250-256. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 
August 2019. 

Ruenngam, D. and Khuwaranyu, K. (2019). "Review of Biogas 
Standards for Standardization of Biomethane in Thailand." 
Increasing Research to Sustainable Economic and Society, 238-
266. The Royal River Hotel, Bangkok Thailand, 26-28 June 2019. 

Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2018). "Review on heat transfer 
and pressure drop in circular tube with twisted tape." The 10th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 294-302. Vientiane, 
Lao PDR, July 11-13, 2018. 

Khuwaranyu, K. and Ruen-ngam, D. (2018). "The study of knowledge, 
understanding, and behavior on electric power in household in 
Muang district, Nakhon Pathom province." The 10th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 449-454. Vientiane, Lao 
PDR, July 11-13, 2018. 

 
ประสบการณสอน ระยะเวลา 11 ป 

ระดับปริญญาตรี 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 223 กลศาสตรของไหล 1 
615 224 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับวิศวกร 
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 322 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับวิศวกร 
615 323 ปฏิบัติการเทอรโมฟลูอิดส 
615 441 การทําความเย็น 
615 563 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 
615 564 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 
 
ระดับบัณฑิตศกึษา 
624 645 การออกแบบระบบพลังงาน 
624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2 
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
17. ชื่อ-นามสกุล 

นายนพพงศ ศรีตระกูล 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2550) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2541) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
Proceedings 

Santhadkha, T., Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2019). "Effects of 
Evaporator Section Length and Number of Turns on Thermal 
Performance of a Rotating Close d-loop Oscillating Heat Pipe." 
The 11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 262-267. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

Sritrakul, N., Hudakorn, T. and Khatisuk, M. (2019). "Effect of Particle 
Size on the Pellet Property of a Typha Angustifolia Pellet." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 159-184. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

Hudakorn, T., Kitjettanee, C., Sritrakul, N. and Jaruyanon, P. (2019). "A 
Feasibility Study of Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) 
Biogas Network from Water hyacinth at Hin Moon, Bang Len, 
Nakhon Pathom Province." The 2019 International Electrical 
Engineering Congress (iEECON), 1-4. Prachuap Khiri Khan, 
Thailand, 6-8 March 2019. 
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Sritrakul, N., Santhadkha, T., Hudakorn, T. and Jaruyanon, P. (2019). 
"Feasibility Study of an Electric Shuttle Bus in Silpakorn 
University, Sanam Chandra Palace Campus." The 2019 
International Electrical Engineering Congress (iEECON), 1-4. 
Prachuap Khiri Khan, Thailand, 6-8 March 2019. 

 
ประสบการณสอน ระยะเวลา 5 ป 

ระดับปริญญาตรี 
084 107 พลังงานในอาเซยีน 
615 202 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 225 ปฏิบัติการเทอรโมฟลูอิดส 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสด ุ
615 322 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับวิศวกร 
615 323 ปฏิบัติการเทอรโมฟลูอิดส 
615 401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 
615 521 กลศาสตรของไหล 2 
623 112 การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
623 210 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม 
623 212 เทอรโมฟลูอิดส 
623 215 ปฏิบัติการการผลิตใชคอมพิวเตอรชวย 
623 551 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
18. ชื่อ-นามสกุล 

นายณัฐ ธัชยะพงษ 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครือ่งกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2555) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2551) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2548) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Thuchayapong, N. and Tharawadee, N. (2019), "Cost Analysis of Biomass 
Briquette Stove." Research & Knowledge, Vol.5, No.1, January-June 
2019, page.6-9.  (TCI2) 

 
Proceedings 

Chutwiboonkun, N., Tharawadee, N. and Thuchayapong, N. (2019). "The 
Production of Biofuel Briquette from Waste Paper." The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 154-159. Johor Bahru, Malaysia, 
29 July 2019 - 1 August 2019. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 6 ป 
ระดับปริญญาตร ี
084 107 พลังงานในอาเซียน 
085 101 ศิลปากรสรางสรรค 
615 101 พ้ืนฐานการวิเคราะหทางวิศวกรรม 
615 112 กลศาสตรวิศวกรรม 
615 204 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 206 กระบวนการผลิตสําหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 212 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
615 301 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1 
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ 
615 524 วิศวกรรมทอความรอน 
615 543 ซอฟตแวรประยุกตในงานวิศวกรรมพลังงาน 
623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
 
ระดับบัณฑิตศกึษา 
624 635 เทคโนโลยีทอความรอน 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
19. ชื่อ-นามสกุล 

นายณัฐวุฒิ ธาราวด ี
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2556) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2551) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
บทความวิจยัในวารสารทางวิชาการ 

Thuchayapong, N. and Tharawadee, N. (2019), "Cost Analysis of Biomass 
Briquette Stove." Research & Knowledge, Vol.5, No.1, January-June 
2019, page.6-9.  (TCI2) 

 
Proceedings 

Chutwiboonkun, N., Tharawadee, N. and Thuchayapong, N. (2019). "The 
Production of Biofuel Briquette from Waste Paper." The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 154-159. Johor Bahru, Malaysia, 
29 July 2019 - 1 August 2019. 

Chutwiboonkun, N. and Tharawadee, N. (2018). "The improvement of 
biomass properties by torrefaction rotary kilnt." The 10th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable 
Well-Being (STISWB 2018), 96-101. Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 
2018. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 7 ป 
ระดับปริญญาตรี 
SU102  ศลิปากรสรางสรรค 
SU301  พลเมืองต่ืนรู 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
085 101 ศิลปากรสรางสรรค 
615 206 กระบวนการผลิตสําหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 211 กลศาสตรของแข็ง 1 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 401 ปฏิบตัิการวิศวกรรมเครื่องกล 3 
615 564 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 
623 112 การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
623 211 ธุรกิจวัสดุกอสรางและอุปกรณไฟฟา 
623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
623 215 ปฏิบัติการการผลิตใชคอมพิวเตอรชวย 
623 216 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1 
623 313 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 
623 332 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
ระดับบัณฑิตศกึษา 
624 649 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 
624 672 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2 
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
20. ชื่อ-นามสกุล 

นายเดชาพันธ รัฐศาสนศาสตร 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2555) 
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2550) 
บธ.บ. (การบัญช)ี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2542) 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป-การบัญชี) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา (2537) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Ratsasanasart, D., Sangvornyotin, C., and Tantivivathanaphan, S., (2019). 
“Conflict management techniques which affect future co-operation 
and task accomplishment in Thailand automotive industry”, 
International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 28, 
No. 8s, (2019), pp. 515-523.  (Scopus) 

 
Proceedings 

Ratsasanasart D., (2020). “Predictors of Behavior Factors of Industrial Waste 
Management: A Case Study at Bangplee Industrial Estate,” 
Proceedings of the International Conference on Engineering and 
Industrial Technology, (ICEIT 2020), Pattaya, Thailand, September 11 - 
13, 2020, pp 82. 
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Ratsasanasart, D., and Pariwatnanont, C., (2020). “Knowledge, Attitude, and 
Behavior Affecting the Electrical Energy Saving in Office Staff in Taxtile 
and Apparel Industry,” Proceedings of the 12th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable 
Well-Being, (STISWB XII), Silpakorn University, Thailand, July 24, 2020, 
pp. 337-342. 

Sangvornyotin, C., Ratsasanasart D., and Pariwatnanont C., (2020). 
“Forecasting CRM, Service Quality and Perceived Value Affecting 
Customer Satisfaction: A Case Study of Car Service Business in 
Western Region of Thailand,” Proceedings of the 12th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable 
Well-Being, (STISWB XII), Silpakorn University, Thailand, July 24, 2020, 
pp. 331-336. 

Ratsasanasart, D., and Sangvornyotin, C., (2019). “The Prediction of Management 
Proficiency in Conflict Management in Factories,” Proceedings of the 
11th International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being, (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, July 29 
– August 1, 2019, pp. 979-984. 

Sangvornyotin, C., Ratsasanasart D., and Pariwatnanont C., (2019). “Factors 
Influencing Engineering and Accounting Workforce in Making Decision 
to Enter to the ASEAN Labor Market,” Proceedings of the 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being, (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, July 29 – 
August 1, 2019, pp. 969-973. 

Ratsasanasart D., (2019). “Influence Factors for Purchasing Industrial 
Instrument Products: A Case Study of Companies in an Industrial 
Estate,” Proceedings of the 2019 International Electrical Engineering 
Congress, (iEECON 2019), March 6 - 8, 2019, Cha-am, Thailand, pp. 
1103-1110. 

Ratsasanasart, D., and Sangvornyotin, C., (2018). “Knowledge and Behavioral 
Factors Influencing the Gas-fuel Car Owner in Making Decision to Use 
LPG and NGV: Case Study in Muang District, Samutprakarn Province,” 
Proceedings of the 10th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, (STISWB X), 
Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018, pp. 1-3. 

Sangvornyotin, C., Ratsasanasart, D., and Pariwatnanont, C., (2018). “Factors 
Influencing Decision to Purchase the Design Engineering Software in 
Companies in Navanakorn Industrial Estate, Pathumthani Province,” 
Proceedings of the 10th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, (STISWB X), 
Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018, pp. 8-11. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 7 ป 
ระดับปริญญาตรี 
600 118 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน 
623 221 การภาษีอากรธุรกิจ 
623 222 การบัญชีตนทุน 
623 232 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 
623 332 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
623 421 การบัญชีชั้นสูง 1 
623 523 การจัดการภาษีอากร 
626 603 การบัญชีสําหรับวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรม 
626 611 ธุรกิจสําหรับผูประกอบการ 
626 614 การอํานวยการวางแผนและการควบคุมภายใน 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตร ี

 
21. ชื่อ-นามสกุล 

นายจงรัก ปริวัตรนานนท 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 
 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

บธ.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2563) 
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2554) 
วท.บ. (การวิจัยดําเนินงาน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2538) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพในรอบหาป) 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

Proceedings 
Pariwatnanont, C., and Sangvornyotin, C., (2020). “Forecasting of Green 

Product Innovation and Green Process Innovation that affect Firm 
Performance of Automotive Industry Firm in Thailand,” In Proceeding 
of The 12th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII), NakhonPathom-
Phetburi, Thailand, 24 July, 2020, pp. 325-330. 

Ratsasanasart, D., and Pariwatnanont, C., (2020). “Knowledge Attitude and 
Behavior Affecting the Electrical Energy Saving in Office Staff in Taxtile 
and Apparel Industry,” Proceedings of the 12th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable 
Well-Being, (STISWB XII), NakhonPathom-Phetburi, Thailand, 24 July, 
2020, pp. 337-342. 

Sangvornyotin, C., Ratsasanasart, D., and Pariwatnanont, C., (2020). 
“Forecasting CRM, Service Quality and Perceived Value Affecting 
Customer Satisfaction: A Case Study of Car Service Business in 
Western Region of Thailand,” In Proceeding of The 12th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable 
Well-Being (STISWB XII), NakhonPathom-Phetburi, Thailand, 24 July, 
2020, pp. 331-336. 
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Pariwatnanont, C., and Sangvornyotin, C., (2019). “Forecasting of factors 
influencing the decision making behavior to use mobile banking 
service: A case study of Siam Commercial Bank,” In Proceeding of The 
11th International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 
August 2019, pp. 974-978. 

Sangvornyotin, C., Ratsasanasart, D., and Pariwatnanont, C., (2019). “Factors 
Influencing Engineering and Accounting Workforce in Making Decision 
to Enter to the ASEAN Labor Market,” In Proceeding of The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 
August, 2019, pp. 969-974. 

Pariwatnanont, C., and Sangvornyotin, C., (2018). “Study of Safety Behavior 
for ManufacturingEmployees: A Case Study of Paper Pulp Factory 
Cluster,” In Proceedings of The 10th International Conferenceon 
Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWBX), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July, 2018, pp. 4-7. 

Sangvornyotin, C., Ratsasanasart, D., and Pariwatnanont, C., (2018). “Factors 
Influencing Decision to Purchase the Design Engineering Software in 
Companies in Navanakorn Industrial Estate, Pathumthani Province,” In 
Proceedings of the 10th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, (STISWB X), 
Vientiane, Lao PDR, 11-13 July, 2018, pp. 8-11. 

 
ประสบการณสอน ระยะเวลา 3 ป 

ระดับปริญญาตรี 
SU102  ศลิปากรสรางสรรค 
SU401  ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
623 131 เศรษฐศาสตรธุรกิจวิศวกรรม 
623 132 การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 
623 231 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย 
623 331 การจัดการหวงโซอุปทานสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 
623 534 การจัดการเชิงกลยุทธ 
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ภาคผนวก ค 
 

รายงานผลการประเมินหลักสูตร ขอมูลรอยละของบัณฑิตในหลักสูตร 
ท่ีไดงานทํา และรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559-2561 
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รายละเอียดการประเมินหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

Bachelor of Technology Program in Engineering Business 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. สรุปรายงานผลการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ในชวงปการศึกษา 2559 – 

2563 
 

ปการศึกษา ผลการประเมินหลักสูตร 

2559 3.36 

2560 3.68 

2561 3.81 

2562 3.98 

2563 4.27 

 
2. ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
วิศวกรรม และมีบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรฯ ในชวงปการศึกษา 2559-2562 แลวทั้งส้ินจํานวน 613 คน 
ไดแก 

 
ตารางที่ 2 จํานวนบัณฑติที่จบการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

ปการศึกษา 
ที่จบ 

บัณฑิตที่
จบ

การศึกษา 

บัณฑิต 
ท่ีตอบ

แบบสอบถาม 

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตฯ 
ทํางาน
แลว 

รอยละ ยังไมได
ทํางาน 

รอยละ ศึกษา
ตอ 

รอยละ 

2559 181 151 120 79.47 18 11.92 13 8.61 

2560 184 151 90 59.60 56 37.09 5 3.31 

2561 109 107 73 68.22 32 29.91 2 1.87 

2562 139 125 106 84.8 11 8.8 8 6.4 

รวมทั้งสิ้น 613 534 389 72.85 117 21.91 28 5.24 

 
จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดวาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม มีงาน

ทําแลวเฉล่ียคิดเปนรอยละ 72.85 ยังไมไดทํางาน เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 21.91 และศึกษาตอเฉล่ียคิดเปนรอยละ 
5.24 
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3. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รุนที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 - 2562 
 

ลําดบั
ที ่

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ คาเฉล่ีย 
2559 

คาเฉล่ีย 
2560 

คาเฉล่ีย 
2561 

คาเฉล่ีย 
2562 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจาง 
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

4.49 4.40 4.23 4.64 

 (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.50 4.32 4.29 4.70 
 (2) ดานความรู 4.45 4.41 4.21 4.59 
 (3) ดานทักษะทางปญญา 4.45 4.41 4.26 4.61 
 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 
4.49 4.43 4.24 4.65 

 (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.49 4.43 4.18 4.62 

 (6) คุณลักษณะตามอัตลักษณ 4.56 4.60 4.59 4.68 
 (7) คุณลักษณะของบัณฑิตตามวิชาชีพ - 4.22 4.15 4.71 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ ทั้งหมด (คน) 145 184 109 139 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ ที่ไดรับการ

ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

29 37 23 35 

4. ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ (อยางนอยรอยละ 20) 

20 
(29/145) 

×100 

20.11 
(37/184) 

×100 

21.10 
(23/109) 

×100 

25.18 
(35/139) 

×100 

หมายเหตุ: ขอมูลจากงานตรวจสอบฯ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 
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ภาคผนวก  ง 
 

คําสั่งแตงตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
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ภาคผนวก  จ 
 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
1.  เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต การเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 

 

แผน ปกต ิ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 
 วิชาบังคบั 
 วิชาบังคบัเลือก ไมนอยกวา 
 วิชาเลือก ไมนอยกวา 
 วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา ไมนอยกวา 
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 
 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
 วิชาบังคบั 
 วิชาบังคบัเลือก ไมนอยกวา 
 วิชาเลือก ไมนอยกวา 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 

 
30 
9 
9 
- 

12 
110 
42 
50 
- 

18 
6 

 
30 
24 
- 
6 
- 

104 
30 
53 
12 
9 
6 

 
- 

+15 
เปลี่ยนเปนวิชาเลือก 

+6 
ยกเลิก 

-6 
-12 
+3 
+12 
-9 
- 

หนวยกิตรวม ไมนอยกวา 146 140 -6 
แผน สหกิจศึกษา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 
 วิชาบังคบั 
 วิชาเลือก ไมนอยกวา 
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 
 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
 วิชาบังคบั 
 วิชาบังคบัเลือก ไมนอยกวา 
 วิชาเลือก ไมนอยกวา 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 

  
30 
24 
6 

104 
30 
59 
12 
3 
6 

เพ่ิมแผน สหกิจศึกษา 

หนวยกิตรวม ไมนอยกวา  140  
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2.  เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ปกติและสหกิจศึกษา) 
 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

หนวยกิตเทาเดิม 

1.1 วิชาบังคับ 9 หนวยกิต 1.1 วิชาบังคับ 24 หนวยกิต เพ่ิมขึ้น 15 หนวยกิต 
081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ยกเลิก  
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ยกเลิก  
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ยกเลิก  
 SU101 ศิลปะศลิปากร รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU102 ศิลปากรสรางสรรค รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิตัล รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU202* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU203 ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU301 พลเมืองตื่นรู รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 
 SU401 ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม 
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 

 SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
1.2 วิชาบังคับเลือก 9 หนวยกิต 1.2 วิชาเลือก 6 หนวยกิต 1. เปลี่ยน “วิชา

บังคับเลือก” เปน 
“วิชาเลือก” 

2. ลดลง 3 หนวยกิต 
082 101 มนุษยกับศิลปะ ยกเลิก  
082 102 มนุษยกับการสรางสรรค SU110 มนุษยกับการสรางสรรค 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ปรับปรุงเนื้อหา 
082 103 ปรัชญากับชีวิต ยกเลิก  
082 104 อารยธรรมโลก ยกเลิก  
082 105 อารยธรรมไทย ยกเลิก  
082 106 ศิลปะสถาปตยกรรมในประชาคม 
อาเซียน 

SU118 สถาปตยกรรมและศิลปะในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนชื่อวิชา 
3. ปรับปรุงเนื้อหา 

082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต SU144 สมาธิในชีวิตประจําวัน 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนชื่อวิชา 
3. ปรับปรุงเนื้อหา 

082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ปรับปรุงเนื้อหา 

082 109 ดนตรวีิจักษ ยกเลิก  
082 110 ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางาน 
อยางเปนสุข 

ยกเลิก  

083 101 มนุษยกับสิง่แวดลอม ยกเลิก  
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083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ ยกเลิก  
083 103 หลักการจัดการ ยกเลิก  
083 104 กีฬาศึกษา ยกเลิก  
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ
ไทย 

ยกเลิก  

083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน ยกเลิก  
083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน ยกเลิก  
083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน ยกเลิก  
083 109 การใชชีวิตอยางสรางสรรค ยกเลิก  
083 110 กิจกรรมเพ่ือชีวิตสรางสรรค ยกเลิก  
083 111 ประสบการณนานาชาติ ยกเลิก  
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
สังคม 

ยกเลิก  

084 101 อาหารเพ่ือสุขภาพ SU115 อาหารเพ่ือสุขภาพ 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ปรับปรุงเนื้อหา 

084 102 สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน SU318 สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ปรับปรุงเนื้อหา 

084 103 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

SU134 ความรอบรูทางดานคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนชื่อวิชา 
3. ปรับปรุงเนื้อหา 

084 104 คณิตศาสตรและสถิติใน 
ชีวิตประจําวัน 

ยกเลิก  

084 105 โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม SU320 โลกแหงนวัตกรรม 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนชื่อวิชา 
3. ปรับปรุงเนื้อหา 

084 106 วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใน 
ประชาคมอาเซียน 

SU319 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนชื่อวิชา 
3. ปรับปรุงเนื้อหา 

084 107 พลังงานในอาเซียน ยกเลิก  
084 108 โลกและดาราศาสตร SU132 โลกและดาราศาสตรในสหัสวรรษที่ 3 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยนชื่อวิชา 
3. ปรับปรุงเนื้อหา 

 SU111 บาน รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU112 ความสุข รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU113 การตั้งคําถามและวิธีการ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU116 ศิลปะสมยัใหมและรวมสมัยในประเทศ

ไทย 
รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
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 SU119 การอานวรรณกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU120 ไทยศึกษา รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU122 สมาธิเชิงประยุกต รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวฒันธรรม รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU124 เหตุการณโลกปจจุบนั รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU125 มนุษยกับการคิด รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU126 ศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชุมชน รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU127 กระบวนการเรียนรูระบบสัญลักษณใน

ศตวรรษที่ 21 
รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU128 การตีความศิลปะ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU129 ทักษะการรูเทาทันสารสนเทศและสื่อ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU130 การพัฒนาการคดิ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องตน รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU133 การจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรอืน รายวิชาทีเ่ปดขึ้นใหม 
 SU136 เทคโนโลยีเคร่ืองมือเครื่องใชใน

ชีวิตประจําวนั 
รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU138 ไฟฟากับชีวิตประจําวัน รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 
 SU140 เทคโนโลยพีลังงานทดแทน รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU141 การแกปญหาแบบสรางสรรค รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU142 ดนตรีอาเซียน รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU143 สุนทรียภาพแหงการฟง รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU145 สังคมและวฒันธรรมไทย รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU146 โครงการพระราชดาํร ิ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU147 ภาพและเสียงดจิิทัล รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU148 พลวัตสังคมไทย รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU149 การดูแลสุขภาพ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU150 ภาพยนตรวจิักษ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU151 ความเขาใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU152 ภมูิปญญาไทยกับการสรางสรรค รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU153 สุนทรียศาสตรเบื้องตน รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU154 การออกแบบและสรางสรรคในศิลปะ

ตะวันออก 
รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU155 มองกรุงเทพผานศิลปะ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 
 SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
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 SU158 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU210 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการ
สืบคน 

รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU211 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาและภาษาใน
อาเซียน 

รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารดาน
วัฒนธรรม 

รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU213 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU215 นิทานและการละเลนพืน้บาน รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 

 SU216 การอานภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU217 การนําเสนอเชิงสรางสรรคดวย
ภาษาอังกฤษ 

รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU218 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU310 การอนุรกัษและการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรม 

รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU311 งานสรางสรรคและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 
21 

รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU312 เพศสภาพและเพศวิถี รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU313 ธรรมชาติวิจักษ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU314 รักษนก รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU315 การอนุรกัษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม 

รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU316 โลกของจุลินทรีย รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU317 อินเทอรเน็ตสีขาว รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU321 วัสดุและผลกระทบตอสิง่แวดลอม รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU322 การดูแลสัตวเลี้ยง รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU323 จิตสาธารณะ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU325 ภูมิภาคโลก รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU411 การเพาะเห็ดและการตอยอดทางธุรกิจ รายวชิาที่เปดขึ้นใหม 
 SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอี

สปอรต 
รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU413 มหัศจรรยผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU414 ภูมิปญญาทองถิ่นสูกระบวนการผลิต รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 SU415 การตลาดและการเงินพืน้ฐานสําหรับ

ผูประกอบการ 
รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 SU416 ธุรกิจดิจิทัล รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
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1.3 วิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 
 ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 ยกเลิก 

600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับ 
วิทยาศาสตรประยุกต 

ยกเลิก  

600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ 
วิทยาศาสตรประยุกต 

ยกเลิก  

600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดลอม ยกเลิก  
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน ยกเลิก  
600 113 ศิลปะการดํารงชีวิต SU135 ศิลปะการดํารงชีวิต 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยนจาก “วิชา
ที่กําหนดโดยคณะ
วิชา” เปน  
“วิชาเลือก” 

3. ปรับปรุงเนื้อหา 
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
ประยุกต  

ยกเลิก  

600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต ยกเลิก  
600 116 ภาวะผูนํากับการพัฒนา SU139 การพัฒนาภาวะผูนํา 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยนจาก “วิชา
ที่กําหนดโดยคณะ
วิชา” เปน  
“วิชาเลือก” 

3. เปลี่ยนชื่อวิชา 
4. ปรับปรุงเนื้อหา 

600 117 พลังงานและสิ่งแวดลอมกับชีวิต ยกเลิก  
600 118 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน ยกเลิก  
600 119 ไฟฟาและความปลอดภัย ยกเลิก  
600 120 การตลาดและการเงิน ยกเลิก  
600 121 เทคโนโลยีเครือขายและการสื่อสาร ยกเลิก  
2. หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 110 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 104 หนวยกิต ลดลง 6 หนวยกิต 
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42 หนวยกิต 

(ปกต)ิ 
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หนวยกิต 

(ปกต)ิ 
ลดลง 12 หนวยกิต 

 623 101  พื้นฐานธุรกิจวิศวกรรม รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
623 111  การคํานวณและกลศาสตรสําหรับ
ชีวิตประจําวนั 

ยกเลิก  

 623 111  อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
623 112 การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย 623 212 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยนชื่อวิชา 
3. ปรับปรุงเนื้อหา 
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 623 112  เขียนแบบวิศวกรรมสําหรับธุรกิจ

วิศวกรรม 
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 

623 121  หลักการบัญชี 1 623 121 หลักการบัญชี 1 คงเดิม 
623 122 หลักการบัญชี 2 623 122 หลักการบัญชี 2 คงเดิม 
623 131 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 623 131 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม คงเดิม 
623 132  การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจ
วิศวกรรม 

623 132  การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจ
วิศวกรรม 

คงเดิม 

623 210  เทอรโมฟลูอิดสสําหรับธุรกิจวศิวกรรม 623 211  เทอรโมฟลูอิดสสําหรับธุรกิจวศิวกรรม 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยนหนวยกิต 
3. ปรับปรุงเนื้อหา 

623 221 การภาษีอากรธุรกิจ  1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ยายไปอยูกลุมวิชา

บังคับ 
623 231 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย  1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ยายไปอยูกลุมวิชา
บังคับ 

 623 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ
วิทยาศาสตรประยุกต 

รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

623 302 สถิติธุรกิจวิศวกรรม  1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ยายไปอยูกลุมวิชา

เลือก 
623 314 วิศวกรรมความปลอดภัย ยกเลิก  
623 341 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารธุรกิจ
วิศวกรรม 

ยกเลิก  

623 342  ภาษาอังกฤษสาํหรับการนําเสนอใน
ธุรกิจวิศวกรรม 

ยกเลิก  

2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชพี - หนวยกิต 
(สหกิจศกึษา) 

2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หนวยกิต 
(สหกิจศกึษา) 

เพ่ิมขึ้น 30 หนวยกิต 

 623 101  พื้นฐานธุรกิจวิศวกรรม รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 623 111  อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 623 112  เขียนแบบวิศวกรรมสําหรับธุรกิจ

วศิวกรรม 
รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 121 หลักการบัญชี 1 รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 623 122 หลักการบัญชี 2 รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 623 131 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 623 132  การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจ

วิศวกรรม 
รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 211  เทอรโมฟลูอิดสสําหรับธุรกิจวศิวกรรม รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 623 212 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
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 623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 623 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ

วิทยาศาสตรประยุกต 
รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

2.3 วิชาบังคับ 50 หนวยกิต 
(ปกต)ิ 

2.3 วิชาบังคับ 53 หนวยกิต 
(ปกต)ิ 

เพ่ิมขึ้น 3 หนวยกิต 

 600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของ
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 

รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของ
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 

รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 133  การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ยายมาจากกลุม

วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 

623 211  อุปกรณวัสดุกอสรางและอุปกรณไฟฟา  1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนชื่อวิชา 
3. ปรับปรุงเนื้อหา 
4. ยายไปอยูกลุม

วิชาเลือก 
623 212  เครื่องมือวัดและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 623 213  เครื่องมือวัดสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยนชื่อวิชา 
3. เปลี่ยนหนวยกิต 
4. ปรับปรุงเนื้อหา 

623 214  ปฏิบัติการไฟฟา ยกเลิก  

623 215 ปฏิบัติการการผลิตใชคอมพิวเตอรชวย ยกเลิก  

623 216 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1 ยกเลิก  

 623 216  คอมพิวเตอรชวยในการผลิต รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

623 222 การบัญชีตนทุน 623 221 การบัญชีตนทุน 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

623 301 กฎหมายธุรกิจวิศวกรรม ยกเลิก  

623 302 สถิติธุรกิจวิศวกรรม  1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ยายไปอยูกลุม

วิชาเลือก 
623 311  อุปกรณการทําความเย็นและ
เครื่องจักรกลของไหล 

623 214  อุปกรณการทําความเย็นและ
เครื่องจักรกลของไหล 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

623 312 อุปกรณเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 623 312 อุปกรณเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน คงเดิม 

623 313  ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 ยกเลิก  

623 321 การบัญชีชัน้กลาง 1 623 222 การบัญชีชัน้กลาง 1 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

623 322 โปรแกรมสําเรจ็รูปเพื่องานบัญช ี 623 325 โปรแกรมสําเรจ็รูปเพื่องานบัญช ี 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

 623 322 การภาษีอากรธุรกิจ 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ยายมาจากกลุม

วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 
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623 323  การบัญชชีั้นกลาง 2 623 321  การบัญชชีั้นกลาง 2 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
 623 323  ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 623 324  การวิเคราะหการเงินธุรกิจ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 623 331  การจัดการหวงโซอุปทานสาํหรับธุรกิจ

วิศวกรรม 
รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 332  การจัดการเชิงกลยุทธ 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ยายมาจากกลุม

วิชาเลือก 
623 351 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1 623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ปรับปรุงเนื้อหา 
 623 352 เตรียมฝกงาน รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
623 352  การฝกงาน 623 353 การฝกงาน 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยนจาํนวน
ชั่วโมงฝกงาน 

623 411 อุปกรณไฮดรอลิกและนิวเมติก 623 311  อุปกรณไฮดรอลิกและนวิเมติก 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนหนวยกิต 
3. ปรับปรุงเนื้อหา 

623 412 การประมาณราคางานวิศวกรรม  1. เปลี่ยนรหสัวิชา 
2. ยายไปอยูกลุมวิชา

เลือก 
623 413  ปฏิบัติการนวิเมติก ยกเลิก  
623 421  การบัญชชีั้นสงู 1  1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ยายไปอยูกลุม
วิชาบังคับเลือก 

623 422  การบัญชีเพ่ือการจัดการ  1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ยายไปอยูกลุม

วิชาบังคับเลือก 
623 431  การบรหิารโครงการธุรกิจวิศวกรรม  1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ยายไปอยูกลุม
วิชาเลือก 

 623 441 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับ
วิทยาศาสตรประยุกต 

รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

623 451 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2 623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ปรับปรุงเนื้อหา 

623 452  โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 3 ยกเลิก  
 623 452  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับธุรกิจวิศวกรรม รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 623 453  การเตรยีมความพรอมสูอาชีพ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
2.4 วิชาบังคับ - หนวยกิต 

(สหกิจศกึษา) 
2.4 วิชาบังคับ 59 หนวยกิต 

(สหกิจศกึษา) 
เพ่ิมขึ้น 59 หนวยกิต 

 600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของ
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 

รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
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 600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของ

เทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 
รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 133  การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 213  เครื่องมือวัดสําหรับธุรกิจวิศวกรรม รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 214  อุปกรณการทําความเย็นและ
เครื่องจักรกลของไหล 

รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 216  คอมพิวเตอรชวยในการผลิต รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 221 การบัญชีตนทุน รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 222 การบัญชีชัน้กลาง 1 รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 311  อุปกรณไฮดรอลิกและนวิเมติก รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 312 อุปกรณเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 321  การบัญชชีั้นกลาง 2 รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 322 การภาษีอากรธุรกิจ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 323  ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 324  การวิเคราะหการเงินธุรกิจ รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 325 โปรแกรมสําเรจ็รูปเพื่องานบัญช ี รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 331  การจัดการหวงโซอุปทานสาํหรับธุรกิจ
วิศวกรรม 

รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 

 623 332  การจัดการเชิงกลยุทธ 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ยายมาจากกลุม

วิชาเลือก 
 623 352 เตรียมสหกิจศึกษา รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 623 353 การฝกงาน รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
 623 441 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับ

วิทยาศาสตรประยุกต 
รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 

 623 451  สหกิจศึกษา รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
- 2.5 วิชาบังคับเลือก 12 หนวยกิต 

(ปกติและสหกิจศึกษา) 
1. เพ่ิมกลุมวิชา

บังคับเลือก 
2. เพิ่มขึ้น 
 12 หนวยกิต 

- กลุมวิชาบังคับเลือกแขนงวชิาการบัญช ี  
 623 521 การบัญชีชัน้สูง 1 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ยายมาจากกลุม
วิชาบังคับ 

 623 522  การบัญชชีั้นสูง 2 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
 623 523  การบัญชีเพ่ือการจัดการ 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ยายมาจากกลุม
วิชาบังคับ 

 623 524  การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัย รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
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- กลุมวิชาบังคับเลือกแขนงวชิาการบริหารจัดการ

ดานวิศวกรรม 
 

 623 511 แบบจําลองตนทนุงานวิศวกรรม 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ยายมาจากกลุม

วิชาเลือก 
 623 531 การประเมินความเปนไปไดของโครงการ 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ยายมาจากกลุม
วิชาเลือก 

 623 532  การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ยายมาจากกลุม

วิชาบังคับ 
 623 533 การนําเสนองานขาย รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 
2.6 วิชาเลือก 18 หนวยกิต (ปกต)ิ 
  

2.6 วิชาเลือก 9 หนวยกิต (ปกต)ิ 
 วิชาเลือก 3 หนวยกิต (สหกิจศึกษา) 

ลดลง 9 หนวยกิต 
เพ่ิมขึ้น 3 หนวยกิต 

กลุมวิชาเลือกกลุมวิชาวิศวกรรมศาสตร   
 623 512  อุปกรณวัสดุกอสราง 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยนชื่อวิชา 
3. ปรับปรุงเนื้อหา 
4. ยายมาจากกลุม

วิชาบังคับ 
 623 513 การประมาณราคางานวิศวกรรม 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ยายมาจากกลุม
วิชาบังคับ 

623 511  พลังงานทดแทน 623 514  พลังงานทดแทน 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
623 512  ระบบการเผาไหมและอุปกรณควบคุม
มลพิษ 

623 515  ระบบการเผาไหมและอุปกรณควบคุม
มลพิษ 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

623 514  หมอไอน้ําและอุปกรณ 623 516  หมอไอน้ําและอุปกรณ 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
623 515 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ 623 517 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
623 516 การอนุรกัษพลังงาน 623 518  การอนุรักษพลังงาน 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
623 517  แบบจําลองตนทุนงานวิศวกรรม  1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ยายไปอยูกลุม
วิชาบังคับเลือก 

623 513 คอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 623 541  คอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
 623 542 สถิติธุรกิจวิศวกรรม 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ยายมาจากกลุม
วิชาบังคับ 

623 551 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม 
 

623 551 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม คงเดิม 
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กลุมวิชาเลือกกลุมวิชาธุรกิจ   
 623 511 แบบจําลองตนทนุงานวิศวกรรม 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ยายมาจากกลุม
วิชาเลือก 

 623 521 การบัญชีชัน้สูง 1 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ยายมาจากกลุม

วิชาบังคับ 
623 521  การบัญชชีั้นสงู 2 623 522  การบัญชชีั้นสูง 2 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
623 422 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 623 523 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
 623 524 การตัดสินใจลงทนุในตลาดหลักทรัพย รายวิชาที่เปดข้ึนใหม 
623 522  การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน 

623 525  การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

623 523  การจัดการภาษีอากร 623 526 การจัดการภาษีอากร 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
623 532 การประเมินความเปนไปไดของโครงการ 623 531 การประเมินความเปนไปไดของโครงการ 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
 623 532 การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ยายมาจากกลุม
วิชาบังคับ 

 623 533 การนําเสนองานขาย รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 
623 531  การจัดทําแผนธุรกิจ 623 534 การจัดทําแผนธุรกิจ 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
623 535  ระบบสาํนักงานอัตโนมัต ิ 623 535  ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ คงเดมิ 
623 533 ธุรกิจโลจิสติกส 623 536  ธุรกิจโลจิสติกส 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
623 534  การจัดการเชิงกลยุทธ  1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ยายไปอยูกลุม
วิชาบังคับ 

623 552 หัวขอพิเศษทางการบญัช ี 623 552 หัวขอพิเศษทางการบัญช ี คงเดิม 
623 553  หัวขอพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม 623 553  หัวขอพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม คงเดิม 
2.7 หมวดวิชาเลือกเสร ี6 หนวยกิต 2.7 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต คงเดิม 
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ตารางแสดงความสอดคลองของ 
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูร 

(Program Learning Outcomes : PLOs) 
กับ 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา 
(Course Learning Outcomes : CLOs)  
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ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ProgramLearning Outcomes: PLOs)  
กับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes:CLOs) 

 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO1  อธิบายความหมายและคุณคาของศิลปะและการสรางสรรคได 
 600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 

CLO1 อธิบายความหมายของการสรางสรรคในดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมได 
 

PLO3  ระบุความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการเปนผูประกอบการได 
 623 524 การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย  3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพยได 
CLO2 ระบุประเภทและลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพยได 
CLO3 อธิบายปจจัยพื้นฐานและปจจัยเชิงเทคนิคเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพยได 
CLO4 อธิบายหลักการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยได 
CLO5 อธิบายอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยได 

 

PLO4  มีทักษะการใชภาษา และสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงคในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย 
 623 241 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต  3(3-0-6) 

CLO1 อานบทความและสิ่งตีพิมพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาษาอังกฤษได 
CLO2 อธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟ และตารางเปนภาษาอังกฤษได 
CLO3 เขียนบทคัดยอเปนภาษาอังกฤษได 

623 351 เตรียมฝกงาน  1(0-3-0) 
CLO1 พูดแนะนําตัวเองแบบทางการไดอยางถูกตองและชัดเจน 
CLO2 เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส จดหมายราชการไดอยางถูกตอง 

623 352 เตรียมสหกิจศึกษา  1(0-3-0) 
CLO1 พูดแนะนําตัวเองแบบทางการไดอยางถูกตองและชัดเจน 
CLO2 เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส จดหมายราชการไดอยางถูกตอง 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

623 353 การฝกงาน  1(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 
CLO1 สามารถติดตอสื่อสารกับผูรวมงานและผูอ่ืนไดตรงตามวัตถุประสงค 

623 441 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต  3(3-0-6) 
CLO1 อานบทความภาษาอังกฤษได 
CLO2 เขียนรายงาน จดหมายโตตอบ บันทึกขอความ และประวัติสวนตัวเปนภาษาอังกฤษได 
CLO3 แนะนําตัว สัมภาษณงาน นําเสนอดวยวาจา และอธิบายความเปนภาษาอังกฤษได 

623 451 สหกิจศึกษา  12(ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง) 
CLO1 สามารถติดตอสื่อสารกับผูรวมงานและผูอ่ืนไดตรงตามวัตถุประสงค 

623 452 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับธุรกิจวิศวกรรม  2(2-0-4) 
CLO1 ใชภาษาเชิงวิชาการในการเขยีนรายงานบทความในหัวขอทางดานธุรกิจและวิศวกรรมได 
CLO2 นําเสนอและถามตอบในการสัมมนาหัวขอทางดานธุรกิจและวิศวกรรมได 

623 453 การเตรียมความพรอมสูอาชีพ  1(1-0-2) 
CLO1 นําเสนอและถามตอบในการสัมภาษณงานทางดานธุรกิจและวิศวกรรมได 

623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม1  1(0-3-0) 
CLO1 จัดทําเอกสารขอเสนอโครงงานธุรกิจวิศวกรรมได 

623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม2  2(0-6-0) 
CLO1 จัดทําเลมสมบูรณโครงงานธุรกิจวิศวกรรมได 

PLO5  เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค ตลอดจนรูเทาทันส่ือและสารสนเทศ 
 623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม  1(0-3-0) 

CLO1 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการขาย 
623 452 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับธุรกิจวิศวกรรม  2(2-0-4) 

CLO3 เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนําเสนอในการสัมมนาหัวขอดานธุรกิจและวิศวกรรมได 
CLO4 สื่อสารขอมูลและความคิดเห็นไดตรงตามหัวขอการสัมมนา 
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623 453 การเตรียมความพรอมสูอาชีพ  1(1-0-2) 
CLO2 เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดทําประวัติสําหรับการสมัครงานดานธุรกิจและวิศวกรรมได 
CLO3 สื่อสารขอมูลและความคิดเห็นไดตรงตามคาํถามในการสัมภาษณงาน 

623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 
CLO2 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอขอเสนอโครงงานธุรกิจวิศวกรรมได 
CLO3 สื่อสารขอเสนอโครงงานธุรกิจวิศวกรรมใหกรรมการท่ีปรึกษาโครงงานเขาใจได 

623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2  2(0-6-0) 
CLO2 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอโครงงานธุรกิจวิศวกรรมได 
CLO3 สื่อสารโครงงานธุรกิจวิศวกรรมใหกรรมการที่ปรึกษาโครงงานเขาใจได 

PLO6 แสวงหาความรูไดดวยตนเอง และนําความรูไปใชในการพัฒนาตนเองและการดําเนินชีวิต 
 623 353 การฝกงาน  1(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

CLO2 แสวงหาความรูไดดวยตนเองเพ่ือนํามาใชในการแกปญหาในระหวางฝกงานได 
623 451 สหกิจศึกษา  12(ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง) 

CLO2 แสวงหาความรูไดดวยตนเองเพ่ือนํามาใชในการแกปญหาในระหวางสหกิจศึกษาได 
623 452 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับธุรกิจวิศวกรรม  2 (2-0-4) 

CLO5 แสวงหาความรูเพ่ือใชในการจัดทําบทความในหัวขอที่นาสนใจในสาขาวิชาธุรกิจและวิศวกรรมไดดวย
ตนเอง 

CLO6 เลือกความรูที่เก่ียวของมาใชในการจัดทําบทความในหัวขอที่นาสนใจในสาขาวิชาธุรกิจและวิศวกรรมได
ดวยตนเอง 

623 453 การเตรียมความพรอมสูอาชีพ  1(1-0-2) 
CLO4 เลือกความรูในสาขาวิชาธุรกิจและวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของมาใชในการวางแผนทางดานอาชีพของตนเองได 

623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 
CLO4 แสวงหาความรูเพ่ือนํามาใชในการจัดทําขอเสนอโครงงานธุรกิจวิศวกรรมไดดวยตนเอง 
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PLO7  แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
 600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 

CLO2 ทํางานรวมกับผูอ่ืนในการกอรางความคดิโดยใชเครื่องมือการคิดพ้ืนฐานได 
600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2  1(0-3-0) 

CLO1 ทํางานรวมกับผูอ่ืนในการแกปญหาโดยใชกระบวนการเชิงระบบได 
623 351 เตรียมฝกงาน  1(0-3-0) 

CLO3 ระบุบุคลิกภาพที่พึงประสงคในการทํางานได 
CLO4 อธิบายความสําคัญของบุคลิกภาพที่สงผลตอการทํางานได 
CLO5 อธิบายการประยุกตใชบุคลิกภาพในการทํางานได 

623 352 เตรียมสหกิจศึกษา  1(0-3-0) 
CLO3 ระบุบุคลิกภาพที่พึงประสงคในการทํางานได 
CLO4 อธิบายความสําคัญของบุคลิกภาพที่สงผลตอการทํางานได 
CLO5 อธิบายการประยุกตใชบุคลิกภาพในการทํางานได 

623 353 การฝกงาน  1(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 
CLO3 ทํางานรวมกับผูอ่ืนในระหวางการฝกงานได 
CLO4 ปฏิบัติบัติตามระเบียบวินัยของหนวยงานที่เขาฝกงานได 
CLO5 ตรงตอเวลาในการเขาฝกงานและการสงงานที่ไดรับมอบหมาย 
CLO6 รับผิดชอบตองานหรือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในระหวางการฝกงาน 

623 451 สหกิจศึกษา  12(ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง) 
CLO3 ทํางานรวมกับผูอ่ืนในระหวางสหกิจศึกษาได 
CLO4 ปฏิบัติบัติตามระเบียบวินัยของหนวยงานที่เขาสหกิจศึกษาได 
CLO5 ตรงตอเวลาในการเขางานสหกิจศึกษาและการสงงานที่ไดรับมอบหมาย 
CLO6 รับผิดชอบตองานหรือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในระหวางสหกิจศกึษา 
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623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 
CLO5 ทํางานรวมกับผูอ่ืนในการจัดทําขอเสนอโครงงานได 
CLO6 รับผิดชอบตองานหรือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการจัดทําขอเสนอโครงงานไดครบถวน 
CLO7 เขาพบเพ่ือรายงานความกาวหนาตอที่ปรึกษาโครงงานตรงตามเวลาที่นัดหมาย 

623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2  2(0-6-0) 
CLO4 ทํางานรวมกับผูอ่ืนในการดําเนินการโครงงานได 
CLO5 รับผิดชอบตองานหรือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการดําเนินการโครงงานไดครบตามวัตถุประสงคที่

โครงงานกําหนด 
CLO6 เขาพบเพ่ือรายงานความกาวหนาตอที่ปรึกษาโครงงานตรงตามเวลาที่นัดหมาย 

PLO8  ใชความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานหรือดําเนินโครงการได 
 600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 

CLO3 ใชความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได 
600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2  1(0-3-0) 

CLO2 ใชความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได 

 

PLO9  คิดวิเคราะห วางแผน อยางเปนระบบ เพื่อแกไขปญหา หรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได 
 600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2  1(0-3-0) 

CLO3 คิดวิเคราะห วางแผน อยางเปนระบบ เพ่ือแกไขปญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมได 
623 353 การฝกงาน  1(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

CLO7 คิดวิเคราะหและวางแผนอยางเปนระบบเพ่ือแกไขปญหาตามหลักการ PDCA ได 
623 451 สหกิจศึกษา  12(ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง) 

CLO7 คิดวิเคราะหและวางแผนอยางเปนระบบเพ่ือแกไขปญหาตามหลักการ PDCA ได 
623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 

CLO8 วางแผนการทําโครงงานอยางเปนระบบได 
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623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2  2(0-6-0) 
CLO7 วิเคราะหผลการศึกษาเพ่ือแกไขปญหาตามวัตถุประสงคของโครงงานได 

623 551 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO1 คิดวิเคราะห วางแผน อยางเปนระบบ เพ่ือแกไขปญหา หรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมในหัวขอที่นาสนใจ

ทางดานวิศวกรรมได 
623 552 หัวขอพิเศษทางการบัญชี  3(3-0-6) 

CLO1 คิดวิเคราะห วางแผน อยางเปนระบบ เพ่ือแกไขปญหา หรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมในหัวขอที่นาสนใจ
ทางดานการบัญชีได 

623 553 หัวขอพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO1 คิดวิเคราะห วางแผน อยางเปนระบบ เพ่ือแกไขปญหา หรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมในหัวขอที่นาสนใจ

ทางดานธุรกิจวิศวกรรมได 
PLO10  ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมจากสถานการณท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการทางธุรกิจ
วิศวกรรมได 

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

623 132 การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO1 กําหนดกลยุทธการตลาดที่ตรงตามขอตกลงและสัญญาการซื้อขาย มีความยุติธรรม ไมเอาเปรียบ

ผูบริโภคได 
CLO2 อธิบายสิทธิ กฎระเบียบ และขอบังคับตามกฎหมายของผูบริโภคและผูดําเนินธุรกิจได 

623 133 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายกฎหมายแพงและพาณิชย และลักษณะของสัญญาที่เก่ียวของกับธุรกิจได 
CLO2 อธิบายลักษณะของ หางหุนสวน บริษัท และความผิดเก่ียวกับเช็คได 
CLO3 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตามสัญญาและกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ งานวิศวกรรมและ

ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมได 
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623 353 การฝกงาน  1(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 
CLO8 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมจากสถานการณในระหวางการ

ฝกงานได 
623 451 สหกิจศึกษา  12(ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง) 

CLO8 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมจากสถานการณในระหวางสหกิจ
ศึกษาได 

CLO9 อางอิงทฤษฎีที่ใชในรายงานสหกิจศึกษาไดอยางถูกลิขสิทธิ์ 
623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 

CLO9 เลือกแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผลของการทําขอเสนอโครงงานธุรกิจวิศวกรรมที่ถูกตองตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรมได 

CLO10 อางอิงผลงานวิจัยเพ่ือใชในการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับโครงงานไดอยางถูกลิขสิทธิ์ 
623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2  2(0-6-0) 

CLO8 เลือกแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผลของการทําโครงงานธุรกิจวิศวกรรมที่ถูกตองตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมได 

CLO9 อางอิงทฤษฎีที่ใชในโครงงานไดอยางถูกลิขสิทธิ์ 
623 525 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายจรรยาบรรณวิชาชีพตรวจสอบภายในได 
CLO2 สามารถยกตัวอยางการปฏิบัติที่ถูกตองตามจรรยาบรรณวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

PLO11  อธิบายหลักการพื้นฐานทางดานวิศวกรรมได 
 623 101 พื้นฐานธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 

CLO2 อธิบายขนาด หนวย และตัวแปรพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมได 
623 111 อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  3(2-3-4) 

CLO1 อธิบายหลักการพื้นฐานของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสได 
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623 133 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
CLO4 อธิบายหลักการทั่วไปของกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมและความปลอดภัยในงานวิศวกรรมได 
CLO5 อธิบายกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติได 

623 211 เทอรโมฟลูอิดสสําหรับธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายกฎขอ 1 ทางเทอรโมไดนามิกสได 
CLO2 อธิบายวัฎจักรกําลังและความเย็นได 

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

PLO12  อธิบายคุณลักษณะทางเทคนิคและหลักการทํางานของอุปกรณทางวิศวกรรมที่ใชในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมได 
 623 214 อุปกรณการทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล  3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายคุณลักษณะทางเทคนิคและหลักการทํางานของปมได 
CLO2 ระบุปมชนิดตาง ๆ ใหเหมาะสมกับงานได 
CLO3 อธิบายคุณลักษณะทางเทคนิคและหลักการทํางานของระบบปรับอากาศและระบบทําความเย็นได 

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

623 216 คอมพิวเตอรชวยในการผลิต  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการทํางานของการควบคุมเครื่องจักร CNC เพ่ือชวยในการผลิตชิ้นงานในงานวิศวกรรมได 

623 311 อุปกรณไฮดรอลิกและนิวเมติก  3(2-3-4) 
CLO1 อธิบายหลักการทํางานพ้ืนฐานของระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกสได 
CLO2 เปรียบเทียบราคากับคณุลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณนิวแมติกสและไฮดรอลิกสได 

623 312 อุปกรณเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการทํางาน ประเภทอุปกรณ และสวนประกอบของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนได 
CLO2 อธิบายรายละเอียดวัสดุ และรายละเอียดดานเทคนิคของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนได 
CLO3 อธิบายวิธีและแนวทางในการเลือก การซื้อขาย การตลาดของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนใหเหมาะสม

กับงานดานวิศวกรรมได 
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623 512 อุปกรณวัสดุกอสราง  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายความเคน ความเครยีด และสมบัติพ้ืนฐานของวัสดุวิศวกรรมได 
CLO2 ระบุคุณลักษณะของวัสดุวิศวกรรมสําหรับงานตาง ๆ ได 
CLO3 อธิบายวิธีการจัดเก็บวัสดุวิศวกรรมได 
CLO4 อธิบายวิธีการขนยายวัสดุวิศวกรรมอยางปลอดภัยได 

623 514 พลังงานทดแทน  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายเทคนิคการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานความรอนและไฟฟาได 
CLO2 อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณดานพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา และพลังงานจาก 

ชีวมวลได 
CLO3 ระบุคุณลักษณะของอุปกรณทางดานพลังงานทดแทนได 

623 515 ระบบการเผาไหมและอุปกรณควบคุมมลพิษ  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการทํางานของระบบการเผาไหมได 
CLO2 อธิบายคุณลักษณะทางเทคนิคและหลักการทํางานของอุปกรณในระบบการเผาไหมได 
CLO3 อธิบายหลักการควบคุมมลพิษในหมอไอน้ําและเตาเผาได 

623 516 หมอไอน้ําและอุปกรณ  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการทํางานของหมอไอน้ําได 
CLO2 ระบุประเภทของหมอไอน้ําได 
CLO3 อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ของระบบหมอไอน้ําได 
CLO4 เปรียบเทียบขอมูลทางเทคนิคของหมอไอน้ําได 

623 517 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายขอดีและขอเสียของเชื้อเพลิงชีวมวลได 
CLO2 อธิบายเทคนิคการปรับปรุงสภาพเชื้อเพลิงชีวมวลได 
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623 518 การอนุรักษพลังงาน  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักเบื้องตนของการอนุรักษและการจัดการพลังงานได 
CLO2 อธิบายคุณลักษณะทางเทคนิคและหลักการทํางานของอุปกรณที่ใชในการตรวจวัดและพิสูจนผลการ

ประหยัดพลังงานได 
PLO13  อานแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรมได 

 623 112 เขียนแบบวิศวกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม  2(1-3-2) 
CLO1 อานแบบทางวิศวกรรมได 
CLO2 เขียนแบบทางวิศวกรรมได 

623 212 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย  1(0-3-0) 
CLO1 เขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวยได 

623 216 คอมพิวเตอรชวยในการผลิต  3(3-0-6) 
CLO1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร CNC เพ่ือชวยในการผลิตชิ้นงานในงานวิศวกรรมได 

 

PLO14  ใชงานอปุกรณและเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมได 
 623 111 อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  3(2-3-4) 

CLO2 ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา เครื่องมือและอุปกรณไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานได 
623 213 เครื่องมือวัดสําหรับธุรกิจวิศวกรรม  3(2-3-4) 

CLO1 อธิบายหลักการของเครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟาและทางกลได 
CLO2 วัดระยะขจัด ความเครียด ความเร็ว ความเรง ความดัน อัตราไหลและอุณหภูมิได 
CLO3 อธิบายรายละเอียดและขอมูลทางเทคนิคของเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมได 
CLO4 คํานวณหาความผิดพลาดจากการวัดดวยหลักการทางสถิติได 

623 215 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต  3(2-3-4) 
CLO2 ใชงานอุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐานในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมได 
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PLO15  ออกงบการเงินสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก (microSMEs) ได 
 623 121 หลักการบัญช ี1  3(3-0-6) 

CLO1 ออกงบการเงินสําหรับกิจการใหบริการกิจการซื้อขายสินคาได 
623 122 หลักการบัญชี 2  3(3-0-6) 

CLO1 จัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร คํานวณหาสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของได 
CLO2 ออกงบการเงินสําหรับกิจการอุตสาหกรรมได 

 

PLO16  ออกงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตได 
 623 221 การบัญชีตนทุน  3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายหลักการและกระบวนการของการบัญชีตนทุนได 
CLO2 บันทึกบัญชีตนทุนงานสั่งทํา ตนทุนชวง ตนทุนมาตรฐาน และตนทุนฐานกิจกรรมได 

623 222 การบัญชีชั้นกลาง 1  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการและวิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับดานสินทรัพยได 
CLO2 จัดแบงสินทรัพยเปนตนทุนและคาใชจายตามหลักการบัญชีได 
CLO3 แสดงรายการและเปดเผยขอมูลสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินได 

623 321 การบัญชีชั้นกลาง 2  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของได 
CLO2 นําเสนองบการเงินได 

623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม  1(0-3-0) 
CLO3 อธิบายกระบวนการจัดทําใบสําคัญและเอกสารประกอบได 
CLO4 บันทึกบัญชีในเอกสารใบสําคัญได 
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623 521 การบัญชีชัน้สูง 1  3(3-0-6) 
CLO1 บันทึกบัญชีเรื่องการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาดไดบัญชีสําหรับ

กิจการรวมคาบัญชีกองทุนและกิจการไมหวังผลกําไรได 
CLO2 ออกงบการเงินระหวางกาลได 
CLO3 บันทึกบัญชีสําหรับรายการที่เปนเงินตราตางประเทศบัญชีสํานักงานใหญและสาขาได 
CLO4 แปลงคางบการเงินได 
CLO5 ปฏิบัติการทางบัญชีสําหรับสัญญากอสราง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผอนชําระ ธุรกิจใหเชา และธุรกิจ

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

CLO1 บันทึกบัญชีสําหรับการรวมกิจการ บัญชีที่เก่ียวของกับการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมได 
CLO2 จัดทํางบการเงนิรวมและงบกระแสเงินสดรวมได 

623 523 การบัญชีเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 
CLO1 จดทําบัญชีเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองสําหรับนําไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารได 

PLO17  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อออกงบการเงิน ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจคาปลีกคาสง และธุรกิจบริการได 
 623 324 การวิเคราะหการเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 

CLO1 จัดการทางการเงินโดยใชเทคนิคการวิเคราะหงบการเงินได 
CLO2 อธิบายการจัดทําแผนและควบคุมทางการเงนิได 
CLO3 คํานวณหาอัตราสวนทางการเงนิ เพื่อหาความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินได 
CLO4 คํานวณหาความเสี่ยงทางการเงินได 
CLO5 ดําเนินงานเพ่ือดูความสามารถของผูบริหารได 
CLO6 จัดทํางบประมาณการลงทุนได 
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623 325 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  2(1-2-3) 
CLO1 อธิบายโครงสรางทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีได 
CLO2 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีในการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีบันทึกรายการทางบัญชี และ

ประมวลผลสารสนเทศทางการบัญชีแบบระบบเชื่อมโยงได 
623 535 ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ 3(3-0-6) 

CLO1 ใชงานระบบสํานักงานอัตโนมัติในการจัดการขอมูลและเอกสารได 
CLO2 ใชงานระบบสํานักงานอัตโนมัติในการสื่อสารระหวางบุคคลได 
CLO3 คนหาและเก็บขาวสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได 

623 541 คอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายโครงสรางและสวนประกอบของระบบคอมพิวเตอรได 
CLO2 ระบุฮารดแวรในระบบคอมพิวเตอรได 
CLO3 อธิบายหลักการทํางานของซอฟทแวรประยุกตที่ใชในเชิงธุรกิจและวิศวกรรมได 
CLO4 อธิบายระบบโครงสรางฐานขอมูลเบื้องตนได 
CLO5 ใชระบบคอมพิวเตอรในงานธุรกิจวิศวกรรมได 

PLO18  กําหนดโครงสรางองคกร แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย และกลยุทธการตลาดตามลักษณะของประเภทธุรกิจได 
 623 131 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายหลักการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตรได 
CLO2 อธิบายโครงสรางเศรษฐกิจและโครงสรางอุตสาหกรรมได 
CLO3 วิเคราะหอุปสงคและอุปทานของสภาวะเศรษฐกิจได 
CLO4 วิเคราะหแนวโนมการเติบโตของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไดเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 



มคอ. 2 242

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

623 132 การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO3 อธิบายหลักการและแนวคิดการตลาดอุตสาหกรรมได 
CLO4 อธิบายโครงสรางและลักษณะทั่วไปของตลาดอุตสาหกรรมได 
CLO5 วิเคราะห วางแผน และวิจัยตลาดอุตสาหกรรมได 
CLO6 กําหนดกลยุทธทางการตลาดสนิคาอุตสาหกรรมได 
CLO7 วิเคราะหแนวโนมการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมไดเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

623 133 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
CLO6 อธิบายเก่ียวกับหลักการจัดการกับการบริหารองคกรได 
CLO7 อธิบายหลักการวางแผนงานและการควบคุมงานได 
CLO8 อธิบายหลักการจัดการงานบุคคลได 
CLO9 อธิบายกลยุทธในการปรับปรุงองคกรได 
CLO10 อธิบายหลักการและแนวคิดการบริหารองคกรสมัยใหมในการทํางานได 

623 323 ปฏิบัติการธุรกิจวิศวกรรม  1(0-3-0) 
CLO2 ปฏิบัติการกระบวนการขายและนําเสนองานขายได 

623 331 การจัดการหวงโซอุปทานสําหรบัธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายการจัดการโซอุปทานได 
CLO2 ใชกลยุทธการจัดการโซอุปทานได 
CLO3 ใชการจัดการโซอุปทานเพ่ือสิ่งแวดลอมได 
CLO4 บูรณาการในโซอุปทานได 
CLO5 วิเคราะหแนวโนมการจัดการโซอุปทานในอนาคตได 

623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธได 
CLO2 วิเคราะหปจจัยของสภาพแวดลอมทางธุรกิจได 
CLO3 จัดทํากลยุทธขององคกร แปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ ควบคุมและประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธได 
CLO4 นําหลักการจัดการเชิงกลยุทธไปประยุกตกับการทํางานได 
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623 511 แบบจําลองตนทุนงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO1 พิจารณาจุดที่เหมาะสมเชิงตนทุนรวมและจุดที่เหมาะสมเชิงผลประหยัดสุทธิสําหรับการออกแบบงาน

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

CLO1 จัดหาและสืบราคาคาวัสดุและคาแรงได 
CLO2 ถอดแบบและประมาณราคาในงานวิศวกรรมได 
CLO3 อธิบายขั้นตอนการเสนอราคา การประกวดราคา และการตอรองราคาได 
CLO4 จัดทําสัญญาจัดซื้อจัดจางและเบิกจายงวดงานทางดานงานวิศวกรรมได 

623 525 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 

CLO3 อธิบายการจัดโครงสรางองคกรตามหลักการควบคุมภายในที่ดีได 

CLO4 สามารถสรุปการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีทั่วทั้งองคกรได 

623 531 การประเมินความเปนไปไดของโครงการ  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการพื้นฐานของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการธุรกิจวิศวกรรมได 
CLO2 อธิบายหลักการตลาดของโครงการธุรกิจวิศวกรรมได 
CLO3 วิเคราะหความเสี่ยงของการลงทุนและปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการดําเนินโครงการได 

623 532 การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายความจําเปนในการจัดการโครงการได 
CLO2 กําหนดวัตถุประสงค วางแผน ดําเนินการ ประเมินควบคุม และปรับแผนโครงการได 

623 533 การนําเสนองานขาย  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายกระบวนการขาย และจรรยาบรรณของนักขายได 
CLO2 ปฏิบัติงานขายตามกระบวนการขายและบริการลูกคาตามหลักการได 
CLO3 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการขายได 
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623 534 การจัดทําแผนธุรกิจ  3(3-0-6) 
CLO1 เขียนแผนธุรกิจและกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจได 
CLO2 เขียนแผนการจัดองคกรและทรัพยากรมนุษย  การตลาด การผลิต  การบริหารการเงิน การลงทุน และ

การบริหารความเสี่ยงได 
CLO3 เขียนและนําเสนอแผนธุรกิจได 

623 536 ธุรกิจโลจิสติกส  3(3-0-6) 
CLO1 วางแผนอุปสงคอุปทานได 
CLO2 จัดการการขนสงได 
CLO3 ประยุกตใชระบบสารสนเทศในงานโลจิสติกสได 

PLO19  ดําเนินงานโครงงานโดยบูรณาการความรูทางธุรกิจและวิศวกรรมเพื่อแกปญหาดานธุรกิจวิศวกรรมได 
 623 351 เตรียมฝกงาน  1(0-3-0) 

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

CLO6 อธิบายกระบวนการแกปญหาตามหลักการ PDCA ได 
623 451 สหกิจศึกษา  12(ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง) 

CLO10 อธิบายที่มาและความสําคัญของหัวขอปญหาของหนวยงานที่เขาปฏิบัติงานสหกิจได 
CLO11 เรียบเรียงเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของได 
CLO12 กําหนดวัตถุประสงคของโครงงานที่มีการบูรณาการดานธุรกิจและวิศวกรรมได 
CLO13 วิเคราะหปญหาของหนวยงานที่เขาปฏิบัติงานสหกิจโดยบูรณาการความรูดานธุรกิจและวิศวกรรมได 
CLO14 ปรับปรุงงานของหนวยงานท่ีเขาปฏิบัติงานสหกิจได 
CLO15 ติดตามผลของการปฏิบัติงานสหกิจได 
CLO16 สรุปผลการดําเนินงานของการปฏิบัติงานสหกิจได 
CLO17 อภิปรายผลการดําเนินงานของการปฏิบัติงานสหกิจได 
CLO18 เขียนรายงานฉบับสมบูรณของการปฏิบัติงานสหกิจได 
CLO19 นําเสนอผลการปรับปรุงงานของหนวยงานท่ีเขาปฏิบัติงานสหกิจได 
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623 454 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 
CLO11 คัดเลือกหัวขอโครงงานที่มีการบูรณาการดานธุรกิจและวิศวกรรมได 
CLO12 เขียนที่มา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของโครงงานได 
CLO13 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของได 
CLO14 เขียนระเบียบวิธีวิจัยได 
CLO15 นําเสนอขอเสนอโครงงานได 

623 455 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2  2(0-6-0) 
CLO10 วิเคราะหผลการศึกษาเพ่ือแกไขปญหาตามวัตถุประสงคของโครงงานได 
CLO11 อภิปรายผลการดําเนินโครงงานธุรกิจวิศวกรรมได 
CLO12 สรุปผลการดําเนินโครงงานธุรกิจวิศวกรรมได 
CLO13 เสนอแนะผลการดําเนินโครงงานโดยบูรณาการความรูทางธุรกิจและวิศวกรรมได 
CLO14 จัดทําเอกสารปริญญานิพนธได 
CLO15 นําเสนอโครงงานได 

PLO20  วิเคราะหแผนธุรกิจในลักษณะความเปนผูประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและรักษาสิ่งแวดลอมได 
 623 132 การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 

CLO8 เขียนแผนการตลาดสําหรับการเปนผูประกอบการได 
CLO9 วิเคราะหกลยุทธการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Marketing) สําหรับธุรกิจวิศวกรรมได 

623 133 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
CLO11 เขียนแผนการบริหารจัดการองคกรสําหรับการเปนผูประกอบการได  

623 221 การบัญชีตนทุน  3(3-0-6) 
CLO3 วิเคราะหบัญชีตนทุนของแผนธุรกิจสําหรับการเปนผูประกอบการได 

 
 

 



มคอ. 2 246

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

623 322 การภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักเกณฑและวิธีการประเมินการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรได 
CLO2 คํานวนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจ และอากรแสตมปไดอยางถูกตอง 
CLO3 คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะได 
CLO4 วิเคราะหภาษีอากรธุรกิจของแผนธุรกิจสําหรับการเปนผูประกอบการได 

623 324 การวิเคราะหการเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
CLO7 เขียนและวิเคราะหแผนการเงินสําหรับการเปนผูประกอบการได 

623 332 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
CLO5 วิเคราะหความเสี่ยงสําหรับผูประกอบการได 
CLO6 เขียนแผนบริหารความเสี่ยงสําหรับผูประกอบการได 
CLO7 เขียนแผนธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและรักษาสิ่งแวดลอมสําหรับธุรกิจวิศวกรรมได 
CLO8 นําเสนอแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจวิศวกรรมได 
CLO9 อธิบายความหมายของเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวได 
CLO10 วิเคราะหความสามารถในการแขงขันแบบยั่งยืนได 

623 526 การจัดการภาษีอากร  3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายแนวคิดและความแตกตางระหวางหลักเกณฑทางการบัญชีและหลักเกณฑทางภาษีอากรได 
CLO2 คํานวณภาษเีงินไดตามประมวลรัษฎากรได 
CLO3 ปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีเปนกําไรสุทธิทางภาษีอากรได 
CLO4 จัดทํารายงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับภาษีอากรและการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีอากรตอกรมสรรพากรได 
CLO5 คํานวนภาษีเงินไดนิติบุคคลได 

 
 หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ใหผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร หากปรับเกินกวา 1 ครั้ง ใหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยใหอธิบายวาหลักสูตรมีปญหาหรืออุปสรรค
ใดจึงจําเปนตองปรับ CLOs มากกวา 1 ครั้ง 




