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ปรัชญาของหลักสูตร 
หลกัสูตรวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรมเป็นหลกัสูตรนานาชาติที่ด  าเนินการเรียนการสอนเป็น

ภาษาองักฤษ เพื่อผลิตบณัฑิตที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสากลในการพฒันาและบริหารจดัการ
นวตักรรม โดยพิจารณาน าเอาเง่ือนไขในเชิงเศรษฐศาสตร์ร่วมกับเชิงวิศวกรรม ผ่านกระบวนการจดัการ
เรียนรู้แบบที่ มีผู ้เรียนเป็นศูนยก์ลาง (student-centered) เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติที่
หลากหลาย (active learning) เน้นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เป็นกลุ่มสาระวิชาที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนใน
หลกัสูตรปกติและหลกัสูตรพิเศษมาร่วมเรียนเพื่อเก็บหน่วยสาระวิชาแบบสะสมได ้ใชก้รณีศึกษาจริงของ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ (problem-based learning) สร้างวสิัยทศัน์ของผูป้ระกอบการยคุ
ใหม่บนพื้นฐานของการสร้างสรรคน์วตักรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน นอกจากทกัษะทางดา้นวชิาการแลว้ หลกัสูตรยงั
ส่งเสริมให้นกัศึกษามีความสามารถในการน าเสนอและการส่ือสาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดว้ยภาษาองักฤษ เพื่อ
เปิดโอกาสการท างานของนักศึกษาให้กวา้งไกลมากยิ่งขึ้น ทักษะทางด้านภาษาที่นักศึกษาได้รับผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมในหลกัสูตร ยงัเป็นการส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (life-long learning) ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะอ่ืนที่จ  าเป็นต่อ
การด ารงชีวติอยา่งมีคุณค่า  และ ยดึประโยชน์ของเพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLOs 1: สามารถสร้างกรอบแนวคิดผลิตภณัฑ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมพหุวฒันธรรมโดย
อาศยักระบวนการสร้างสรรคน์วตักรรม 
PLOs 2: สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยใีนการสร้างหรือพฒันาตน้แบบ
นวตักรรมได ้

  PLOs 2.1: สามารถระบุกระบวนการทางวศิวกรรมและเทคโนโลยทีี่ใชใ้นการสร้างสรรคน์วตักรรม 
          PLOs 2.2: สามารถสร้างตน้แบบนวตักรรมได ้
PLOs 3: สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่พบในธุรกิจนวตักรรมเพื่อน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใชค้วามรู้
และทกัษะของผูป้ระกอบการผา่นการพฒันาแผนธุรกิจ 



          PLOs 3.1: สามารถระบุ วเิคราะห์ และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาในธุรกิจนวตักรรมได ้
          PLOs 3.2: สามารถพฒันาแผนธุรกิจโดยใชค้วามรู้และทกัษะของผูป้ระกอบการสนับสนุนนวตักรรม
ใหมี้คุณค่าเชิงพาณิชยไ์ด ้
PLOs 4: สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นผูริ้เร่ิมสร้างธุรกิจนวตักรรมหรือโครงงานนวตักรรมที่ใช้
เคร่ืองมือในการบริหารจดัการธุรกิจหรือโครงงานนั้นใหมี้ความย ัง่ยนืได ้
PLOs 5: สามารถท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในฐานะผูน้ ากลุ่ม เพื่อสนับสนุน
บรรยากาศการท างานร่วมกนั ใหด้ าเนินงานจนบรรลุวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนด 
PLOs 6: สามารถน าเสนอแนวความคิดและส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเขา้ใจง่าย 
เพือ่การท างานในระดบัสากล 
PLOs 7:  สามารถแสดงให้เห็นถึงการเป็นนักจดัการที่มีจรรยาบรรณทางดา้นวิศวกรรมและธุรกิจ มีความ
รับผดิชอบต่อสงัคมและเพือ่นมนุษยต์ามพระปณิธานที่วา่ "ประโยชน์ของเพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง" 
          PLOs 7.1: สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงการเป็นนกัจดัการที่มีจรรยาบรรณทางดา้นวศิวกรรมและธุรกิจ 
          PLOs 7.2: มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อนมนุษยต์ามพระปณิธานที่ว่า "ประโยชน์ของเพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง" 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  139 หน่วยกิต 

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์    4 หน่วยกิต 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development  
388-100 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Health for All   
234-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds   
 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ    5 หน่วยกิต 
142-239 ศิลปะการด าเนินชีวติ  3((3)-0-6) 
 Art of Living  
895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens  
   

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ    1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 



สาระที่ 4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล    4 หน่วยกิต 

การอยู่อย่างรู้เท่าทนั (บังคบัเลือก) 
142-121 โลกแห่งอนาคต (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4)  
 The Future Earth    
การรู้ดิจิทัล (บังคบัเลือก)  
142-225 ปัจจยัที่ 5 (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  2((2)-0-4) 
 The 5th need 
  

สาระที่ 5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกิต 
การคดิเชิงระบบ (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
472-114 กบนอกกะลา (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4)  
 Creative Thinking    
การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
472-118  เงินในกระเป๋า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Pocket Money  
  

สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกิต 
ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาองักฤษของนักศึกษา 
คะแนน O-NET ( 0 - 30 ) บังคบัเรียน 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Everyday English  
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go 
คะแนน O-NET ( 31 - 50 ) บังคบัเรียน    
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Everyday English    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go   
คะแนน O-NET ( 51 - 70 ) บังคบัเรียน    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go  
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World 
   



คะแนน O-NET ( 71 ขึน้ไป ) บังคบัเรียน    
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  2((2)-0-4)  
 English for Academic Success 
   
 

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  2 หน่วยกิต  
สุนทรียศาสตร์ (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance  
142-135 พบัเพยีบเรียบร้อย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Paper Craft  
142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Sculpture  
142-137 ใครๆ ก็วาดได ้(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw  
142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics  
142-139 ท่องโลกศิลปะ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Through The World of Art  
142-234 โลกสวย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful  
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires  
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
472-116 ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric  
472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข* (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
            Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  
895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing  



895-022 จงัหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song  
895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
 Guitar 
895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele  
895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
 Harmonica  
895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection  
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language  
895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
กีฬา (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต 
895-030 วา่ยน ้ า  1((1)-0-2) 
 Swimming  
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis  
895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball  
895-033 กรีฑา  1((1)-0-2) 
 Track and Field  
895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) 
 Social Dance  
895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque 
895-036 ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
 Camping  
895-037 แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
 Badminton 
895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
 Table Tennis  



895-039 การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ  1((1)-0-2) 
 Exercise for Health  
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เรียนไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา) 6 หน่วยกิต 
 วชิาเลือก 6 หน่วยกิต ให้นกัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มสาระที่ 1- 7 หรือจากรายวชิาเลือกของ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ  ทั้ งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป (ไม่นบักลุ่มวชิาภาษาไทยเป็นวชิาเลือก) 
 

หรือสามารถเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
      

เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา    
001-101  อาเซียนศึกษา    2((2)-0-4)  
            ASEAN Studies 
   

เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์    
001-131  สุขภาวะกายและจิต    2((2)-0-4)  
             Healthy  Body  and  Mind   
เปิดสอนโดยวทิยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)    
142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ   2((2)-0-4)  
  English Booster   
142-112 องักฤษออนแอร์   2((2)-0-4)  
  English On Air   
142-115 ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2)  
  English for Basic IT   
142-116 องักฤษจริตจะกา้น  1((1)-0-2)  
  English Pronunciation   
142-211 องักฤษกนัทกุวนั   2((2)-0-4)  
  English Everyday  
142-212 ภาษาองักฤษเพือ่การพฒันาปัจเจกบุคคล  2((1)-2-3)  
 English for Personality Development   
142-214 ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง  1((1)-0-2)  
 Media Language and Art of Storytelling  
142-224  ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวชิาการ  1((1)-0-2)  
 Creative Medias for Academic Presentation   
142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวชิาการและการส่ือสาร 1((1)-0-2) 
 Creative Presentation Design for Conference and Communication   



142-227 ท าเงินดว้ย Youtube  1((1)-0-2)  
  Youtube Marketing and Viral Videography   
142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด์  1((1)-0-2)  
  Basic (Product Design Branding   
142-229 การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์   1((1)-0-2)  
  Online Advertising Management   
142-238 ตะลอนทวัร์  2((2)-0-4)  
  Learn to Roam 
   

เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย    
190-404 ธรรมชาติบ  าบดั  2((2)-0-4)  
 Natural Therapy 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์       
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา    2((2)-0-4)  
  Introduction to Intellectual Property   
348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี   2((2)-0-4)  
 Applied nanotechnology   
340-103 วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พือ่ชีวติ   2((2)-0-4)  
  Applied Science for Life   
340-151 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
           Science and Technology in Daily Life  
315-203 กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4)  
                 Key to Nature        
336-214 กินดี ชีวติดี     2((2)-0-4)  
 Smart Eating and Being Healthy 
336-215 ชีวติปลอดภยัจากสารพษิ    2((2)-0-4)  
 Safety Life from Toxic Substances  
336-216 ยาและสุขภาพ     2((2)-0-4)  
 Drug and Health 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ     
472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออยา่งมืออาชีพ  2((2)-0-4)  
 Growth Mindset for Professional Presenter 
    

 



เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์    
874-192 กฎหมายเพือ่การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
   Law relating to Occupations and Everyday Life   
874-193 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4)  
 General Principles of Law and Judicial Process   
874-194 ภาษีอากรกบัชีวติ   2((2)-0-4)  
            Taxation and Life   
874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  
 Human Rights and Citizenship 
   

เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์    
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Improving English Writing Skills   
890-011 อ่านไดใ้กลต้วั  2((2)-0-4)  
 Reading All Around  
890-012 เทคนิคพชิิตการอ่าน   2((2)-0-4)  
            Strategic Reading for Greater Comprehension   
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ  2((2)-0-4)  
 Better Academic Texts Readers   
890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง  2((2)-0-4)  
 English Pronunciation through Songs  
890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวติจริง   2((2)-0-4)  
 English Grammar for Real Life Communication   
890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
 English Conversation 
890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 From Listening to Speaking English  
890-022 การน าเสนอและการพดูในที่สาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Presentations and Public Speaking in English   
890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
            Learning English Through Cultures   
890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Creating English Short Films 
   



890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ  2((2)-0-4)  
 Study Skills in English for Higher Studies   
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 Reading to Write in English   
890-027 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ     2((2)-0-4)  
 Academic Reading and Writing in English   
890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4)  
 English Communication for Business   
890-031 ภาษาองักฤษในที่ท  างาน    2((2)-0-4)  
 English in the Workplace   
890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเที่ยว  2((2)-0-4)   
            English for Travelers   
890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4)  
            English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs  
890-040 การเขียนเพือ่การสมคัรงาน   2((2)-0-4)  
 Writing for Job Application   
890-041 ภาษาองักฤษเพือ่การสมัภาษณ์งาน  2((2)-0-4)  
 English for Job Interview   
890-050 แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4)  
            Google Translate Me  
890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4)  
 English Twenty-Four/Seven   
890-061 ภาษาองักฤษเพือ่การรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English for Digital Literacy 
890-070 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การท างาน    2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Employment  
890-071 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ   2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Higher Studies   
891-010 ภาษาญี่ปุ่ นเบื้องตน้    2((2)-0-4)  
 Basic Japanese  
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in Daily Life 
   



891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in the Workplace   
891-020 ภาษาจีนเบื้องตน้  2((2)-0-4)  
 Basic Chinese  
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in Daily Life   
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in the Workplace   
891-030 ภาษามลายเูบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Malay   
891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation in Daily Life    
891-032 สนทนาภาษามลายเูพือ่การทอ่งเที่ยว   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation for Tourism  
891-033 ภาษามลายกูลางส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Standard Malay for Veterinary Students   
891-034 ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Malay Dialect for Veterinary Students   
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Korean  
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in Daily Life   
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท  างาน  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in the Workplace 
891-050 ภาษาเยอรมนัเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic German  
895-040 จิตวทิยาความรัก  2((2)-0-4)  
 Psychology of Love   
895-041 ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4)  
 Ethical Philosophy  
895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  2((2)-0-4)  
 Art of communication in Thai language in the 21st century 
   



895-043 การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Usage   
895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั  2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language  
895-045 ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Communication Skills   
895-046 ความคิดและการส่ือสาร  2((2)-0-4)  
 Thoughts and Communication   
895-047 ประวตัิศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4)  
 History in Movies   
895-048 การวาดเสน้และระบายสี  2((2)-0-4)  
 Drawing and Painting   
895-049 ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4)  
 Art for Happiness  
895-050 ศิลปะในสงัคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
 Arts in Multicultural Society   
895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Arts and Culture   
895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค*์   2((2)-0-4)  
 Creative Tourism 
895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา*   2((2)-0-4)  
 Volunteer tourism   
895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเที่ยวแบบประหยดั  2((2)-0-4)  
 Learning through Backpacking Trips 
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4)  
 World Heritage Journey  
895-056 สงขลาศึกษา   2((2)-0-4)  
 Songkhla Studies   
895-057  ดนตรีไทย    2((2)-0-4)  
 Thai Classical Music  
895-058 สงัคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Music Art 
   



895-059 ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4)  
 Western Music   
895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4)  
 Physical Education and Recreation  
895-061 ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4)  
 Fit and Firm   
895-062  ลดเวลานัง่ เพิม่เวลายนื   2((2)-0-4)  
 Active Lifestyle   
895-063 อว้นไดก้็ผอมได ้  2((2)-0-4)  
 Fat to Fit   
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ  2((2)-0-4)  
 Wisdom of Living 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  103 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์    16 หน่วยกิต 
234-001 คณิตศาสตร์ส าหรับนวตักร  3((3)-0-6) 
 Mathematics for Innovator  
234-002 ฟิสิกส์ส าหรับนวตักร  3((3)-0-6) 
 Physics for Innovator  
234-003 วศิวกรรมไฟฟ้าส าหรับนวตักร  3((2)-2-5) 
 Electrical Engineering for Innovator  
234-004 เคมีส าหรับนวตักร  2((2)-0-4) 
 Chemistry for Innovator  
234-005 คอมพวิเตอร์พื้นฐานส าหรับการสร้างสรรคน์วตักรรม 3((2)-2-5) 
 Basic Computer for Innovation Creation  
234-111 หลกัการสถิติเบื้องตน้  2((2)-0-4) 
 Elementary Statistics     
  

2)  กลุ่มวิชาเฉพาะทางนวัตกรรมและธุรกิจ  87 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพบังคบั  75 หน่วยกิต 
กลุ่มการจัดการนวัตกรรม    
234-101 ชุดวชิาการจดัการนวตักรรม  6((5)-2-11)  
 Innovation Management Module 
   



234-301 ทรัพยสิ์นทางปัญญาและสิทธิทางเทคโนโลย ี  3((3)-0-6)  
 Intellectual Property and Technology Licensing  
  

กลุ่มการออกแบบ ผลิตและการบริหารการผลิต    
234-211 ชุดวชิาการออกแบบนวตักรรม  9((8)-3-16)  
 Integrative Design of Innovation Module   
234-212 ชุดวชิาการออกแบบเชิงกลและการผลิต  9((8)-3-16)  
 Mechanical Design and Manufacturing Module   
234-311 ชุดวชิาการบริหารการปฏิบตัิการ  6((5)-2-11)  
 Operations Management Module   
234-312 การจดัการโครงการนวตักรรม  3((3)-0-6)  
 Innovation Project Management 
   

กลุ่มการจัดการธุรกิจ    
234-321 ผูป้ระกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่  3((3)-0-6)  
 Entrepreneurship and New Venture Creation   
472-111 เศรษฐศาสตร์ทางธุรกิจ  3((3)-0-6)  
 Business Economics   
472-112 พื้นฐานการจดัการธุรกิจ  3((3)-0-6)  
 Fundamentals of Business Management   
472-113 หลกัการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ  3((3)-0-6)  
 Principles of Marketing for Entrepreneurs   
472-114 การบญัชีส าหรับผูป้ระกอบการ    3((3)-0-6)  
 Acccounting for Entrepreneurs   
472-212 การเงินส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  3((3)-0-6)  
 Finance for Entrepreneurs   
472-215 กฎหมายธุรกิจ  1((1)-0-2)  
 Business Law 
   

กลุ่มความคดิสร้างสรรค์และการส่ือสาร    
234-131 สมัมนา 1:  จุดประกายนวตักร  1(0-2-1)  
 Seminar Series I: Innovator Mindset   
234-132 สมัมนา 2: สร้างสรรคอ์ยา่งมีคุณค่า  1(0-2-1)  
 Seminar Series II: Creativity in Action   



234-231 สมัมนา 3: เล่าเร่ืองใหเ้ป็นเร่ือง  1(0-2-1)  
 Seminar Series III: Say It! out Loud   
234-232 สมัมนา 4: จบัไอเดียสู่ตลาด/ ขาย ขาย ขาย!  1(0-2-1)  
 Seminar Series IV: Let's Go Commercial   
234-233 ทศันศึกษาสถานประกอบการ  1(0-2-1)  
 Entrepreneurial Excursion   
234-331 สมัมนา 5: โลกของมืออาชีพ!  1(0-2-1)  
 Seminar Series V: Becoming a Professional   
234-332 สมัมนา 6: ทะยานสู่โลกกวา้ง  1(0-2-1)  
 Seminar Series VI: Ready to See the World  
  

กลุ่มโครงงานและการฝึกงาน    
234-341 โครงงาน 1: ป้ันฝัน  2(0-6-0)  
 Project I: Shaping Your Idea   
234-342 โครงงาน 2: สู่นวตัวณิชย ์  3(0-9-0)  
 Project II: Starting up Your Startup   
234-343 การฝึกงาน                                     ไม่นอ้ยกวา่  320 ชัว่โมง 
 Practical Training   
234-441 โครงงาน 3: ปล่อยของ-ลองตลาด *  8(0-40-0)  
 Project III: Launching to Market   
234-442 สหกิจศึกษา *  8(0-40-0)  
 Co-operative Education   
 
หมายเหตุ  เลือกเรียนโครงงาน 3 หรือสหกิจศึกษาอย่างใดอย่างหน่ึง 
 
วิชาชีพเลือก  ต้องเลือกเรียนใน 3 กลุ่มความรู้       12   หน่วยกิต 
กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล    
234-551 แนะน าปัญญาประดิษฐ ์  3((3)-0-6)  
 Introduction to Artificial Intelligence   
234-552 การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ ่  3((3)-0-6)  
 Cloud Computing and Data Analytics   
234-553 ตวัตรวจรู้และอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบไร้สาย  3((3)-0-6)  
 Sensors and Mobile Device  
  



234-554 การควบคุมอตัโนมตัิ  3((3)-0-6)  
 Automatic Control   
234-555 เทคโนโลยหุ่ีนยนตแ์ละโดรน  3((3)-0-6)  
 Robot and Drone Technology   
234-556 หวัขอ้พเิศษทางเทคโนโลยดิีจิทลั 1  3((3)-0-6)  
 Special Topic in Digital Technology I   
234-557 หวัขอ้พเิศษทางเทคโนโลยดิีจิทลั 2  3((3)-0-6)  
 Special Topic in Digital Technology II   
กลุ่มความรู้ด้านการจัดการธุรกิจร่วมสมัย    
245-503 เทคนิคและแอปพลิเคชนัปัญญาประดิษฐ์ส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมอจัฉริยะ 3((2)-2-5) 
 Artificial Intelligence Techniquess and Applications for Smart Business and Industries   
245-633 การจดัการขอ้มูลองคก์รและการวเิคราะห์  3((2)-2-5)  
 Enterprise Data Management and Analytics   
472-324 การจดัการแบรนด ์  3((2)-2-5)  
 Brand Management    
472-337 การสอนงาน การใหค้  าปรึกษาและระบบพีเ่ล้ียง   3((2)-2-5)  
 Coaching, Counseling and Mentoring   
234-561 หวัขอ้พเิศษทางการจดัการธุรกิจร่วมสมยั 1  3((3)-0-6)  
 Special Topic in Contemporary Business Management I   
234-562 หวัขอ้พเิศษทางการจดัการธุรกิจร่วมสมยั 2  3((3)-0-6)  
 Special Topic in Contemporary Business Management II   
กลุ่มความรู้ด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรม    
234-571 นวตักรรมเพือ่การเกษตรและการท่องเที่ยว  3((3)-0-6)  
 Innovations for Agriculture and Tourism    
234-572 นวตักรรมเพือ่สุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี  3((3)-0-6)  
 Innovations for Good Health and well-being    
234-573 พื้นฐานกระบวนการวศิวกรรมเคมี  3(2-3-4)  
 Basic Chemical Engineering Processes   
234-574 การพฒันาโปรแกรมประยกุตซ์อฟตแ์วร์  3((2)-2-5)  
 Software Application Development   
234-575 นวตักรรมการจดัการพลงังานและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3((3)-0-6)  
 Sustainable Energy and Environment Management 
   



234-576 นวตักรรมผลิตภณัฑย์าง  3((3)-0-6)  
 Innovative Rubber Products   
234-577 หวัขอ้พเิศษทางผลิตภณัฑน์วตักรรม 1  3((3)-0-6)  
 Special Topic in Innovative Products I   
234-578 หวัขอ้พเิศษทางผลิตภณัฑน์วตักรรม 2  3((3)-0-6)  
 Special Topic in Innovative Products II   
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 

        นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
 

4. หมวดวิชาฝึกงาน   

226-362 การฝึกงาน                                                                                                     ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
Practical Training  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร 2((2)-0-4) 
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม 3((2)-2-5) 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) 
890-0xx สาระที่ 6 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                  20(18-4-38) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื **   2((2)-0-4) 
200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 
221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3((3)-0-6) 
226-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์ **  1((1)-0-2) 
226-101 แนะน าวศิวกรรมการผลิต 1((1)-0-2) 
226-102 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบ 3((3)-0-6) 
226-103 อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน 3((3)-0-6) 
226-104 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0) 
237-111 วสัดุวศิวกรรม 2((2)-0-4) 
950-102  ชีวติที่ดี 3((3)-0-6) 
 รวม                                                                                  21(20-3-40) 
 
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
    
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   
   



ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
226-201 สถิติและความน่าจะเป็นส าหรับวศิวกรรมการผลิต 3((3)-0-6) 
226-202 คณิตศาสตร์ส าหรับระบบควบคุมและการวเิคราะห์เชิงวิศวกรรม 3((3)-0-6) 
226-203 พื้นฐานเคร่ืองจกัรกล 3((2)-3-4) 
226-211 ชุดวชิากระบวนการผลิต 5((3)-4-8) 
226-221 กฏหมาย ระบบงาน และความปลอดภยัภายในอุตสาหกรรม 2((2)-0-4) 
226-241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการตดัสินใจ 2((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 7 กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 
  รวม                                                                                  21(18-7-38)  
    
  
ภาคการศึกษาที่ 2 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
226-204 ชุดวชิาการออกแบบและเขียนแบบผลิตภณัฑด์ว้ยคอมพวิเตอร์ 5((4)-3-8) 
226-212 เทคโนโลยกีารขึ้นรูป 3((2)-3-4) 
226-213 วศิวกรรมเคร่ืองมือ 3((3)-0-6) 
226-231 การควบคุมและการจดัการคุณภาพการผลิต 3((3)-0-6) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                 21(19-6-38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



ปีที่ 3 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนทางเลือกปกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพือ่ชีวติยคุดิจิตลั 2((2)-0-4) 
226-311 ชุดวชิาวศิวกรรมการตดัวสัดุและเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกล 5((4)-3-8) 
226-321 ชุดวชิาระบบการผลิตอตัโนมติัและการขนถ่ายวสัดุส าหรับโรงงานดิจิทลั 5((4)-3-8) 
226-351 ชุดวชิาการจดัการผลิตภาพแบบบูรณาการ 5((4)-3-8) 
22x-3xx วชิาเลือกชีพวศิวกรรมการผลิต 3((3)-0-6) 
  รวม                                                                                  20(17-9-34) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
226-312 การออกแบบเคร่ืองจกัรและวเิคราะห์เชิงวศิวกรรม 3((3)-0-6) 
226-361 ทกัษะวศิวกรการผลิตมืออาชีพ 1(0-3-0) 
22x-3xx  วชิาเลือกชีพวศิวกรรมการผลิต 3((3)-0-6) 
388-100  สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
890-0xx  สาระที่ 6 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 1((1)-0-2) 
xxx-xxx  สาระที่ 7 กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และกีฬา 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี 3((3)-0-6) 
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี 3((3)-0-6) 
  รวม                                                                                  21(20-3-40) 
 
ภาคฤดูร้อน 
226-362  การฝึกงาน                                                                                                   ไม่นอ้ยกวา่  320 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน โครงงานวิศวกรรมการผลิต 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
226-461 โครงงานวศิวกรรมการผลิต 1 3(0-15-0) 
226-465 กรณีศึกษาและการเรียนรู้งานในอุตสาหกรรม 3((2)-3-4) 
  รวม 6(2-18-4) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
226-462  โครงงานวศิวกรรมการผลิต 2 6(0-40-0) 
  รวม 6(0-40-0) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

ภาคการศึกษาที่ 1    
226-463 สหกิจศึกษา 1  6(0-40-0)  
  รวม 6(0-40-0) 
   
  
   
ภาคการศึกษาที่ 2    
226-464 สหกิจศึกษา 2  6(0-40-0) 
  รวม 6(0-40-0) 
 
 
 
 



 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยทุธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์/วธิีการสอน 
กลยุทธ์/วธิีการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO1: สามารถสร้างกรอบแนวคิดผลิตภณัฑ์ท่ี
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ต่อสังคมพหุ
วฒันธรรมโดยอาศยักระบวนการสร้างสรรค์
นวตักรรม 

1. จดัการเรียนการสอนทฤษฎีการสร้างสรรค์
และการจดัการนวตักรรม โดยวิทยากรพิเศษ
จากส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ
2. จัด ให้ มี ก า รบ ร ร ย า ย พิ เศ ษ จ าก ผู ้ มี
ประสบการณ์ในการสร้างสรรคน์วตักรรม
3. จัด ให้ มี เว ที ส าห รับนัก ศึกษ าในก าร
น าเสนอแนวคิดในการสร้างสรรคน์วตักรรม
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมรับฟัง
ก ารน า เส น อ โค รงงานนั ก ศึ ก ษ าห รื อ
โครงการวิจยัท่ีจดัข้ึนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั
5. ส่งเสริมนักศึกษาให้ มีส่วนร่วมในการ
แ ข่ งขัน น า เสน อ แน วค ว าม คิ ด ใน ก าร
สร้างสรรคน์วตักรรม
6. ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
อบรม Design Thinking Camp เพ่ื อพัฒนา
ทกัษะความคิดสร้างสรรค์

ประเมินผลเชิงทฤษฎีผ่านทางการ
สอบความรู้พ้ืนฐาน 
ประเมินผลเชิงปฏิบัติผ่านทางการ
น าเสนอแนวคิดรายคนและรายกลุ่ม
ผา่นทางกิจกรรมต่างๆ ต่อไปน้ี 
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในห้องเรียน
- การน าเสนอแนวคิดในรายวิชา
สัมมนาหรือรายวิชาโครงงาน
- การแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆ
เช่ น  ค่ า ย  Design Thinking Camp,
Startup Idea Challenge, Research to
Market เป็นตน้

PLO2: สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทาง

วิศวกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างหรือ

พฒันาตน้แบบนวตักรรมได ้

PLO 2.1: ส าม ารถ ระ บุ ก ระบวนก ารท าง

วิ ศ ว ก รรม แล ะ เท ค โน โล ยี ท่ี ใช้ ใน ก าร

สร้างสรรคน์วตักรรม 

1. จัดการเรียนการสอนทฤษฎีการออกแบบ
รวมทั้ งความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับวัส ดุและ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์
นวตักรรม
2. จัด ให้ มี ก า รบ ร ร ย า ย พิ เศ ษ จ าก ผู ้ มี
ประสบการณ์ในการพัฒนาต้นแบบและ
ผลิตภัณฑ์ ท่ี เป็นผลจากการส ร้างสรรค์
นวตักรรม
3.จัดให้มี workshop เทคโนโลยีนวัตกรรม
ร่วมกบัภาคเอกชน
4.จดัให้มีกิจกรรมดูงานธุรกิจ Startup

ประเมินผลเชิงทฤษฎีผ่านทางการ
สอบความรู้พ้ืนฐาน 
ประเมินผลเชิงปฏิบติัผ่านทางผลงาน
ตน้แบบนวตักรรมผ่านทางกิจกรรม
ต่างๆ ต่อไปน้ี 
- การท าโครงงานย่อยในรายวิชา
Mechanical Design and
Manufacturing
- การท ากิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆ
และกิจกรรมในรายวิชาสัมมนา
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรายวิชา
โครงงาน เป็นตน้

PLO3: สามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในธุรกิจ

นวตักรรมเพ่ือน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

โดยใช้ความรู้และทักษะของผูป้ระกอบการ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธิีการสอน กลยุทธ์/วธิีการวดัและ 

การประเมนิผล ผา่นการพฒันาแผนธุรกิจ 

PLO 3.1: สามารถระบุ วิเคราะห์ และเสนอแนว

ทางแกไ้ขปัญหาในธุรกิจนวตักรรมได ้

PLO 3.2: สามารถพัฒนาแผนธุรกิจโดยใช้

ความรู้และทกัษะของผูป้ระกอบการสนับสนุน

นวตักรรมให้มีคุณค่าเชิงพาณิชยไ์ด ้

 
 

1.จดัการเรียนการสอนทฤษฎีการจดัการธุรกิจ 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยพ้ืนฐานการบริหารจดัการ
ธุรกิจ การเงิน บญัชี การตลาดและเร่ืองอ่ืน ๆ 
ท่ีจ  าเป็น 
2. จัด ให้ มี ก า รบ ร ร ย า ย พิ เศ ษ จ าก ผู ้ มี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจ
นวตักรรม 
3. จดัให้นักศึกษาไดท้  าโครงงานธุรกิจขนาด
เล็ก โดยใช้พ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย เช่น PSU 
Bizmall 
4. ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
อ บ ร ม  Startup Idea Challenge เ พ่ื อ ใ ห้
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะโดยวิทยากรท่ีมี
ประสบการณ์ 

 
 

ประเมินผลเชิงทฤษฎีผ่านทางการ
สอบความรู้พ้ืนฐาน 
ประเมินผลเชิงปฏิบัติผ่านทางแผน
ธุรกิจท่ีนักศึกษาไดพ้ฒันาข้ึนมาผ่าน
ทางกิจกรรมต่างๆ ต่อไปน้ี 
- การท าโครงงานในรายวิชาต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชา
หลักการจัดการธุรกิจและธุรกิจ
นวัต ก รรม  ห ลักก ารตล าดแล ะ
โครงงาน 2 
- ผลลัพธ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรต่างๆ เช่น Startup 
Idea Challenge แ ล ะ  Research to 
Market. 
-ผลงานจาก กิจกรรมในรายวิชา
สัมมนา 

PLO4: สามารถแสดงให้ เห็นถึงความเป็นผู ้
ริ เร่ิมส ร้างธุรกิจนวัตกรรมห รือโครงงาน
นวตักรรมท่ีใชเ้คร่ืองมือในการบริหารจดัการ
ธุรกิจหรือโครงงานนั้นให้มีความย ัง่ยนืได ้

1.จดัการเรียนการสอนทฤษฎีการบริหารการ
ปฏิบติัการและการบริหารโครงการ  
2. จัด ให้ มี ก า รบ ร ร ย า ย พิ เศ ษ จ าก ผู ้ มี
ประสบการณ์ในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. จดัให้นักศึกษาไดท้  าโครงงานธุรกิจขนาด
เล็ก โดยใช้พ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย เช่น PSU 
Bizmall 
4. ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
อบรม  Research 2 Market (R2M)  เพ่ื อ ให้
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะโดยวิทยากรท่ีมี
ประสบการณ์ 

ประเมินผลเชิงทฤษฎีผ่านทางการ
สอบความรู้พ้ืนฐาน 
ประ เมิ น ผล เชิ งป ฏิ บั ติ ผ่ าน ท าง
รายวิชาและกิจกรรมต่างๆ ต่อไปน้ี 
- การท าโครงงานและกิจกรรมใน
รายวิชาการบริหารการปฏิบัติการ 
การจดัการโครงการ และโครงงาน 3  
- ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม รู้ จ า ก ผู ้ มี
ประสบการณ์  
- การทดลองท าโครงงานย่อยใน
รายวิชาสัมมนา 
 

PLO5: สามารถท างาน เป็น ทีมได้อ ย่ าง มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผูน้ า
กลุ่ม เพ่ือสนับสนุนบรรยากาศการท างาน
ร่วมกนั ให้ด าเนินงานจนบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ก  าหนด 

1. ก าหนดกิจกรรมให้นักศึกษาต้องท างาน
เป็นกลุ่ม 
2. ก าหนดให้นักศึกษาต้องมีสมาชิกในทีม
จากต่างสาขาวิชาเพ่ือท าโครงงานการพฒันา
นวตักรรม 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการประกวด
หรือแข่งขนัเป็นกลุ่ม 

1. ประ เมิ นผลจ ากก ารน า เสน อ
ผลงานทั้ งในรายวิชาและกิจกรรม
ภายนอกหลักสูตร เช่นการน าเสนอ
งานในเวทีประกวดแข่งขนัต่าง ๆ 
2.ประเมินผลดว้ยการสัมภาษณ์และ
สังเกตพฤติกรรมในการท างานเป็น
ทีม 

PLO6: สามารถน าเสนอแนวความคิดและ
ส่ื อ ส า ร ใน รู ป แ บ บ ต่ า ง  ๆ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเขา้ใจง่าย เพ่ือการท างานใน
ระดบัสากล 

1.จดักิจกรรมให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาทกัษะการ
น าเสนอและการส่ือสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กิจกรรมในชุดวิชาสัมมนา 1-6 
2. จดัให้มีการบรรยายพิเศษหัวขอ้ เทคนิคการ
น าเสนอ จากผูมี้ประสบการณ์ในหัวข้อท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร สั ง เก ต
ความสามารถในการส่ื อสารใน
รายวิชาและกิจกรรมต่างๆ เช่น 
- เทคนิคการน าเสนอและการส่ือสาร
ในรายวิชาสัมมนา 
- เทคนิคการน าเสนอและการส่ือสาร



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธิีการสอน กลยุทธ์/วธิีการวดัและ 

การประเมนิผล 3. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมเวทีประกวด
แข่งขันการน าเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์
นวตักรรมต่อท่ีสาธารณะ  
4. ก าหนดให้นักศึกษาต้องมีกิจกรรมการ
น าเสนอในทุกรายวิชา 

ในรายวิชาโครงงาน 
- ก าร ส่ื อส ารใน ระห ว่ างก ารท า
กิจกรรมทั้ งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เป็นตน้ 

PLO7:  สามารถแสดงให้ เห็นถึงการเป็นนัก
จดัการท่ีมีจรรยาบรรณทางดา้นวิศวกรรมและ
ธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเพ่ือน
มนุษยต์ามพระปณิธานท่ีว่า "ประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง" 

 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม
ว่ามีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผูอ่ื้นในกิจกรรมต่างๆ ท่ี
นกัศึกษาเขา้ร่วม 

PLO 7.1: สามารถแสดงให้เห็นถึงการเป็นนัก
จดัการท่ีมีจรรยาบรรณทางดา้นวิศวกรรมและ
ธุรกิจ 

1.จัด กิ จ ก ร รม ท่ี ส่ ง เส ริม พ ฤ ติ ก รรม ท่ี
สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณทางดา้นวิศวกรรม
และธุรกิจ 
2. จัดให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็ฯใน
ประเด็นท่ีเป็นขอ้ถกเถียงทางจริยรรม 
3. ส่ ง เส ริมกิจกรรมท่ี เป็นประโยชน์ ใน
รายวิชาศึกษาทัว่ไป 
4. สอดแทรกและปลูกฝังค่านิยมท่ีเกียวข้อง
กบัจริยธรรมในทุกรายวิชา 

สังเกตจากพฤติกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

PLO 7.2 : มีความรับผิดชอบต่อสั งคมและ
เพ่ือนมนุษยต์ามพระปณิธานท่ีว่า "ประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง" 

1. มอบหมายงาน ท่ี เก่ี ยวข้อ งกับการท า
ประโยชน์ เพ่ือ เพ่ือนมนุษย์ ให้นัก ศึกษา
วางแผนงานและรับผดิชอบเอง 
2.จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพือให้นกัศึกษา
ไดฝึ้กเป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบ 

1. ส่ งงานตามก าหนดเวลา และ
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
2.เขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร 
 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมและกำรจัดกำรนวัตกรรม (หลักสูตรนำนำชำติ) 

001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy 2((2)-0-4) 

   ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัการทรงงาน หลักการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยกุตใ์ช้ในพื้นที่ระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดับ
ทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ 

Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’s philosophy and sustainable development; an 
analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest including individual, business or 
community sectors in local and national level 

001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
Idea to Entrepreneurship 

    การเป็นผูป้ระกอบการ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท า
แนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 

Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business 
opportunity analysis; using business models with modern business tools 

142-118 ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร ฟังและพูด 2((2)-0-4) 
Academic English: Listening and Speaking 

   การพฒันาทกัษะการส่ือสารทางดา้นการฟังและพูดผ่านบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั ข่าว รายการ
โทรทศัน์ ภาพยนต ์การฟังสาระวิชาการ ประกาศแบบเป็นทางการหรือในสถานที่ท  างาน การพฒันาทกัษะ
การพูด เทคนิคการพูดในบริบทต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม การต่อบทสนทนา การ
พฒันาทกัษะจ าเป็นและเตรียมความพร้อมเพือ่ทดสอบวดัระดบัความสามารถภาษาองักฤษ 

A course focusing on communication skills; listening and speaking through daily life 
conversation, news, tv programs, movies; listening in academic contexts;  announcements in formal 
settings or in workplace; speaking skills practice: speaking techniques for giving opinions, answering 
questions, making conversation; skills building for English proficiency test preparation  



142-119 ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำรอ่ำนและเขียน 2((2)-0-4) 
 Academic English: Reading and Writing 
          พื้นฐานการอ่านและการขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ การอ่านเพือ่ความเขา้ใจ อ่านเพื่อเพิม่พนูวงศ์
ค  าศพัท ์อ่านเพื่อจบัใจความส าคญัและการหาขอ้มูลรายละเอียด การอ่านตีความ การอ่านเพือ่น าขอ้มูลมาใช้
ในงานเขียน การพฒันาทกัษะการเขียน โครงสร้างประโยค ระบบการเขียน การเขียนเน้ือหาอยา่งสอดคลอ้ง 
การสรุปความ การถอดความ การถ่ายขอ้ความ การเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ วดัระดบัความสามารถ
ภาษาองักฤษ 
          Fundamental English reading and writing for academic purpose; reading comprehension; reading 
for vocabulary building; identifying main ideas and specific information; reading between the lines; 
reading for writing; writing skills building: sentence structure, writing mechanics, writing with coherence, 
summarizing and paraphrasing; English proficiency test preparation  
 
142-121 โลกแห่งอนำคต 2((2)-0-4) 
 The Future Earth 
          ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษยแ์ละ
สังคมยคุใหม่ในศตวรรษที่ 21 พลังงานใหม่ พลังสีเขียว พลังงานทางเลือก ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดล้อม 
ปัญหาโลก ปัญหาสงัคม ความเส่ือมถอยของความกา้วหนา้ 
          Advancement in science; fast-growing technologies and their impacts on human life and  modern  
society  in 2 1 st  century;  new  energy,  green  energy, alternative  energy; ecosystem and environment; 
global and social problems; drawbacks of the advancement  
 
142-215 กำรพูดในทีส่ำธำรณะ 2((2)-0-4) 
 Public Speaking 
          เทคนิคการพดูในที่สาธารณะ การเตรียมการพดูโดยใชข้อ้มูลที่มีแหล่งขอ้มูลอา้งอิง มีขอ้เทจ็จริง
สนบัสนุน การส่ือสารผา่นวจันะและอวจันะภาษา 
         Public speaking techniques; speech preparation based on information research with references 
and supporting facts; verbal and non-verbal communication  
 
142-225 ปัจจัยที่ 5 2((2)-0-4) 
 The 5th need 
          ความส าคญัและอิทธิพลของส่ือสังคมในยคุดิจิทลั กลุ่มช่วงอายขุองคนในแต่ละยคุกับส่ือสังคม 
แอปพลิเคชนัส่ือสงัคม ส่ือสังคมในยคุดิจิทลัเพือ่การศึกษาและเพือ่การศึกษาแนวสาระบนัเทิง ประโยชน์และ
โทษของส่ือสงัคม พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์และความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 



          The importance and influence of social media in digital age; age groups of each generation and 
social media; social media applications; social media in digital age for education and educational 
entertainment; advantages and disadvantages of social media; computer crime act and information privacy
  
142-239 ศิลปะกำรด ำเนินชีวิต 3((3)-0-6) 
 Art of Living 
          ศิลปะการด าเนินชีวติอยา่งเป็นสุข การเขา้ใจตนเอง เขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์และเขา้ใจผูอ่ื้น การ
เปิดโลกทศัน์ในการท าความเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างการส่ือสารและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ การจดัการชีวิตการปรับตวัรับมือกบัสภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
โดยมีพื้นฐานจากสติและจิตใจที่แขง็แรง 
          The art of living a fulfilled life; self-awareness and understanding of human nature and other 
people; opening one’s view towards the world, processing and embracing the differences; communication 
skills and creative problem solving skills for peaceful co-existence; life management and adaptation to the 
moving environment on a good basis of consciousness and healthy mind  
 
200-112 คณติศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer 
          อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ ฟังกช์นัและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธข์องฟังก์ชนั การประยกุต์
ของอนุพนัธ ์ปริพนัธข์องฟังกช์นั การประยกุตข์องปริพนัธ ์
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. แกปั้ญหาทางคณิตศาตร์ของฟังก์ชนัรูปแบบต่าง ๆ ทั้งดว้ยการค านวณผ่านการใชส้มการและ
เขียนกราฟได ้  
 2. พฒันาทกัษะการแกปั้ญหาดว้ยความรู้ของอนุพนัธแ์ละปริพนัธข์องฟังกช์นั 
          Mathematical induction; functions and graphs; limit and continuity; derivatives of functions; 
applications of derivatives; integration of functions; application of integrals 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. solve mathematical problems of various functions using an analytical and graphical methods.  
 2. acquire problem-solving skills using knowledge of derivatives and integrals of functions  
 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer 
          หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคล่ือนที่ งานและโมเมนต์ อนุภาคและ
วตัถุเกร็ง พลงังานและโมเมนตมั 



 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในกฏของฟิสิกส์ และเขียนสมการที่ใช้อธิบายการเคล่ือนที่ของ
อนุภาคและวตัถุเกร็งที่เป็นผลจากการกระท าของระบบแรง  

 2. อธิบายหลกัการของงานและโมเมนต ์พลงังานและโมเมนตมั และหน่วยที่ใชใ้นการวดัปริมาณ
ทางฟิสิกส์ดงักล่าว 
 3. ใชก้ฎการอนุรักษโ์มเมนตมั หรือกฎการอนุรักษพ์ลงังานในการแกปั้ญหาการชนอยา่งง่าย  
 4. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ในการแกปั้ญหาทางวศิวกรรมได ้
         Units, physical quantities, and vectors; force system and motions; work and moment; particles 
and rigid bodies; energy and momentum 
 Learning Outcomes: Students are able to  
 1. understand the law of physics and mathematically express the motion of particles and rigid 
bodies as exerted by a system of forces in vector functions. 
 2. use the law of conservation of momentum, and (when appropriate) the law of conservation of 
kinetic energy, to solve a variety of simple collision problems. 
 3. describe concepts of work and moment, energy and momentum and units related to these 
physical quantities.  
 4. apply the law of physics to solve practical engineering problems. 
  
200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
 Fundamental Chemistry for Engineer 
          เคมีพื้นฐานส าหรับวิศกร สารเคมีในชีวิตประจ าวนัและความปลอดภยั สมบติัทางกายภาพของ
ของแขง็ ของไหล และก๊าซ กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมาณสารสมัพนัธ ์ปฎิกิริยาเคมีและสมดดุล กรด-
เบส ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. รู้จกัสารเคมีที่พบในชีวติประจ าวนั รวมถึงอนัตรายและวิธีป้องกนัอนัตรายจากการใชง้าน การ
จดัเก็บและการก าจดัสารดงักล่าว 
 2. อธิบายพื้นฐานทางด้านเคมี สมบติัทางกายภาพของสาร กฎของก๊าซ กฎทรงมวลปริมาณสาร
สมัพนัธ ์ปฏิกิริยาเคมีและสมดุล กรด-เบส ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เทอร์โมไดนามิกส์          
          Chemicals in daily life and safety; physical properties of solid, fluid and gas; gas law; law of 
mass and stoichiometry; reaction and equilibrium; acid-base; electrochemistry; thermodynamics 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1 .  list chemical substances in daily life, precautions and procedures for their safe handling, 
storage and disposal. 



 2. explain physical properties of substances, gas law, law of mass and stoichiometry, reaction 
and equilibrium, acid-base, electrochemistry, thermodynamics  
 
200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 3((2)-2-5)  
 Basic Electrical Engineering 
          ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั ก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตวัประกอบก าลงั การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลัง 
การคิดค่าไฟฟ้าแบบหน่ึงเฟส ระบบไฟฟ้าสามเฟส หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบื้องตน้ เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า แนะน าเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. เขียนสมการแสดงสมรรถนะของวงจรไฟฟ้าอยา่งเป็นระบบ รวมถึงสามารถแกว้งจรไฟฟ้า ทั้ง
แบบเฟสเดียวและสามเฟสในภาวะอยูต่วัแบบซายน์ได ้
 2. เขา้ใจหลกัการการท างานและคุณสมบตัิหลกัๆ ของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและการประยกุตใ์ชง้าน
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าได ้
 3. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองวดัทางไฟฟ้าได ้
 4. อธิบายอันตรายทางไฟฟ้าและด าเนินการขั้นพื้นฐานเพื่อหลีกเล่ียงสภาพการท างานที่ไม่
ปลอดภยัได ้
          Electrostatics; magnetism; DC circuit analysis; voltage, current and power; basic electrical 
components; Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; real and reactive power; power factor; 
power factor correction; single-phase electricity bill; three-phase systems; transformers; introduction to 
electric machinery; electric generators and motors; introduction to electrical instruments 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. systematically obtain the equations that characterise the performance of an electric circuit as 
well as solving both single phase and three-phase circuits in sinusoidal steady state.  
 2. demonstrate understanding in the principles of operations and the main features of electric 
machines and their applications.  
 3. acquire skills in using electrical measuring devices. 
 4. explain electrical hazards and implement basic actions to avoid unsafe work conditions.  
 
 
 
 



200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming 
         หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
หลักการกระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและพฒันา
โปรแกรม ชนิดขอ้มูลพื้นฐานตวัแปรค่าคงที่ตวัด าเนินการและนิพจน์ ประโยคค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิง
ประกอบ การท างานตามล าดบั การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้ า การตรวจแกจุ้ดบกพร่อง 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสูงเพื่อประยกุตใ์ชก้บัปัญหาทางดา้นวศิวกรรม การฝึก
เขียนโปรแกรม 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. มีทกัษะการเขียนโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสูง การท างานเป็นทีมและส่ือสาร รวมถึงทกัษะ
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 2. อธิบายองคค์วามรู้ดา้นออกแบบและพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสูงพือ่ประยกุตใ์ชก้บั
ปัญหาทางดา้นวศิวกรรม 
 3. แสดงออกถึงความรับผดิชอบต่อตนเองและวชิาชีพ 
          Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; electronic data 
processing concepts; high-level language programming concepts; program design and development 
methodology; data types; constant; operations and expression; statement and compound statement, flow 
controls, sequence, alteration and iteration; debugging; program design and development with applications 
to engineering problems using a high level programming language; programming practices 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. acquire skills in advanced computer programming, commnucation teamworking, and lifelong 
learning. 
 2. demonstrate understanding in principles of design and development of computer programs 
using advanced language to solve engineering problems. 
 3. demonstrate professionalism and responsibility.   
 
234-101 ชุดวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรม 6((5)-2-11) 
 Innovation Management Module 
          ทฤษฎีนวตักรรม กระบวนการพฒันาและบริหารจดัการนวตักรรม ความหมายและประเภทของ
นวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมกระบวนการ แนวทางการพฒันานวตักรรม กลไกที่น าไปสู่ความลม้เหลว
หรือความส าเร็จในการพฒันานวตักรรม นกัศึกษาน าเสนอกรณีศึกษาที่ผา่นมา  
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. อธิบายความหมายของนวตักรรม กระบวนการพฒันาและบริหารจดัการนวตักรรม  



 2. ระบุปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการพฒันาและบริหารจดัการนวตักรรม รวมทั้งเสนอแนว
ทางการแกปั้ญหานั้นได ้
          Innovation theory; innovation development and management; definition and types of innovation; 
product innovation and process innovation; approaches to develop innovations; factors leading to failure or 
success in innovation development; presentation of past case studies 
 Learning Outcomes: Students are able to  
 1. explain definition, development and management processes of innovation. 
 2. identify problems related to innovation development and management processes, as well as 
propose solutions to those problems.  
 
234-111 หลักกำรสถิติเบ้ืองต้น 2((2)-0-4) 
 Elementary Statistics 
          ความหมายของสถิติ ขั้นตอนการเก็บขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง
และการวดัการกระจาย ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงของตวัสถิติ 
เปอร์เซ็นตไ์ทล์ การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ กรณีศึกษาการใชส้ถิติในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. อธิบายหลกัการพื้นฐานของสถิติที่จ  าเป็น  
 2. เลือกใชเ้คร่ืองมือในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสมและแปลความหมายผลการวเิคราะห์
จากโปรแกรมส าเร็จรูปได ้
          Definition of statistics; data collection and presentation; measurement of central tendency and 
dispersion; probability; random variable and probability distribution; sampling distribution; percentile; 
data analysis using statistical package programs; case studies related to product development 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. explain principles of elementary statistics. 
 2. Implement statistical tools to perform data analyses and correctly interpret the results   
 
234-131 สัมมนำ 1:  จุดประกำยนวัตกร 1(0-2-1) 
 Seminar Series I: Innovator Mindset 
          คุณลกัษณะของนวตักร การพฒันากระบวนความคิดแบบนวตักร พฒันาทกัษะการคิดนอกกรอบ 
อภิปรายกรณีศึกษาของนวตักรและนวตักรรมในอดีต ฝึกการน าเสนอแนวความคิดในรูปแบบต่างๆ 
ผลลพัธ์การเรียนรู้: นักศึกษาสามารถอธิบายคุณลกัษณะของนวตักรที่ประสบความส าเร็จ และแสดงใหเ้ห็น
ถึงความคิดหลากหลายที่ไม่อยูใ่นกรอบ  



          Characteristics of an innovator; innovator mindset; practice thinking out of the box; discussion 
of past case studies on innovator and innovative products 
Learning Outcomes: Students are able to explain characteristics of successful innovators and demonstrate 
their divergent thinking..  
 
234-132 สัมมนำ 2: สร้ำงสรรค์อย่ำงมีคุณค่ำ 1(0-2-1) 
 Seminar Series II: Creativity in Action 
          การพฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรค ์การน าแนวความคิดเชิงสร้างสรรคม์าสู่การปฏิบติั  ฝึกการ
ท างานเป็นทีมผา่นการท าโครงงานและการน าเสนอผลจากการท างาน 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. พฒันาความคิดสร้างสรรคท์ี่น าไปสู่แนวคิดผลิตภณัฑอ์ยา่งง่ายได ้ 
 2. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
          Creativity development; transformation of creativity to practicality; practice working in team 
through group assigments on creative projects; presentation of project results 
 Learning Outcomes: Students are able to  
 1. creatively explore diverse strategies to conceptualize a new product. 
 2. effectively  work in a team.  
 
234-211 ชุดวิชำกำรออกแบบนวัตกรรม 9((8)-3-16) 
 Integrative Design of Innovation Module 
          กระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ การออกแบบผลิตภณัฑท์ี่ค  านึงถึงความตอ้งการของ
ลูกคา้และฟังกช์นัการใชง้าน ขอ้จ ากดัดา้นปัจจยัมนุษย ์ผลกระทบดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ความสวยงาม 
เทคนิคในการออกแบบ เคร่ืองมือที่ช่วยในการตดัสินใจ การฝึกใชโ้ปรแกรมช่วยในการออกแบบ การสร้าง
แบบจ าลองคอมพวิเตอร์ 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. ระบุกระบวนการที่ใชใ้นการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์รวมถึงปัจจยัที่น าไปสู่ความส าเร็จ
หรือความลม้เหลวในอดีต 
 2. ประยกุตใ์ชก้ระบวนวิธีในการออกแบบผลิตภณัฑเ์พือ่สร้างแนวคิดหรือแบบร่างของนวตักรรม
ที่เนน้ความตอ้งการลูกคา้เป็นส าคญั 
 3. แสดงความเข้าใจถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อการออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑ ์
 4. ใชเ้คร่ืองมือและโปรแกรมช่วยในการออกแบบเพือ่สร้างแบบจ าลองของผลิตภณัฑไ์ด ้



          Design of innovation considering customer requirements, product functionalities, human factor, 
environment and sustainability, and aesthetic; design techniques; decision making tools; practice using 
computer aided design software applications; computer model of a product 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1 .  identify product design and development processes, also indicate key success and failure 
factors. 
 2. apply design process methodologies to conceptualize a user centred and innovative product 
 3. demonstrate understanding in social and economic impacts on product design and 
development. 
 4. acquire skills in using computer technologies to create a product model.  
 
234-212 ชุดวิชำกำรออกแบบเชิงกลและกำรผลิต 9((8)-3-16) 
 Mechanical Design and Manufacturing Module 
          ววิฒันาการของระบบการผลิต แนะน าวสัดุทางวิศวกรรม กลศาสตร์ของวสัดุ กระบวนการผลิตที่
ทนัสมยั การขึ้นรูปผลิตภณัฑ ์โลหะ เซรามิก ยางและพอลิเมอร์ มุมมองของการออกแบบเชิงกลและการผลิต 
หลักการเบื้องต้นของขั้นตอนการออกแบบทางกล โปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การสร้าง
ตน้แบบ 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. ระบุวสัดุและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการพฒันาผลิตภณัฑท์ี่ก  าหนด 
 2. วิเคราะห์ความสามารถเชิงกลของผลิตภณัฑท์ีไ่ม่ซบัซอ้น แปลผลการวเิคราะห์ และเสนอ
แนวทางปรับปรุงจากผลการวเิคราะห์ 
 3. สร้างตน้แบบผลิตภณัฑ ์
          Evolution of production systems; introduction to engineering materials; mechanics of materials; 
modern production processes; manufacturing processes of metals, ceramics, rubber and polymers; aspects 
of mechanical design and manufacture; conceptual mechanical design steps; program tools for product 
analysis, physical prototyping 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. Identify materials and manufacturing processes suitable to fabricate a product according to the 
design given. 
 2 .  perform a structural analysis of an uncomplicated design, interpret the results and propose 
preliminary improvement accordingly. 
 3. develop a physical prototype of the product.  
 



234-231 สัมมนำ 3: เล่ำเร่ืองให้เป็นเร่ือง 1(0-2-1) 
 Seminar Series III: Say It! out Loud 
          การพฒันาทกัษะการน าเสนออยา่งมืออาชีพ การเขียนสตอรีบอร์ด การจดัท าเอกสารการน าเสนอ
ใหมี้ความน่าสนใจ เทคนิคการน าเสนอแบบต่างๆ การน าเสนอในที่สาธารณะ 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษาสามารถน าเสนอความคิดและส่ิงที่คน้พบหรือผลิตภณัฑ์ไดอ้ยา่งมือ
อาชีพดว้ยการใชเ้ทคนิคต่างๆ 
          Practice presentation skills; storyboard sheet; slide preparation; presentation techniques; public 
presentation 
 Learning Outcome: Students are able to present their ideas, findings, or products professionally 
using different modes of delivery  
 
234-232 สัมมนำ 4: จับไอเดียสู่ตลำด/ ขำย ขำย ขำย!  1(0-2-1) 
 Seminar Series IV: Let's go commercial 
          การฝึกทักษะการเป็นนักขาย เทคนิคการขาย การน าผลิตภณัฑ์ที่ผ่านการพฒันาจากความคิด
สร้างสรรคม์าสร้างคุณค่าในเชิงพาณิชย ์
  ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษาสามารถวางแผนการน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดและท าการทดลอง
วางขายผลิตภณัฑบ์นแพลตฟอร์มต่างๆ 
           Effective sales and strategy; sales techniques; managerial skills; product commercialization 
projects 
           Learning Outcomes: Students are able to develop their marketing plans and conduct 
experimental sales on different platforms.  
 
234-233 ทัศนศึกษำสถำนประกอบกำร 1(0-2-1) 
 Entrepreneurial Excursion 
          ทศันศึกษาสถานประกอบการที่เก่ียวขอ้งทางดา้นวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ 
          ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษาสามารถอธิบายพัฒนาการและกลไกสู่ความส าเร็จของสถาน
ประกอบการที่ไปทศันศึกษาได ้
           Visit innovation-based businesses to gain knowledge and  experiences in innovation engineering 
and management 
           Learning Outcome: Students are able to explain a development process of businesses 
established from innovations and identify their key success factors.  .  
 



234-301 ทรัพย์สินทำงปัญญำและสิทธิทำงเทคโนโลยี 3((3)-0-6) 
 Intellectual Property and Technology Licensing 
          องคป์ระกอบ และประเภทของทรัพยสิ์นทางปัญญา ระบบทรัพยสิ์นทางปัญญา ความส าคญัของ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในระบบเศรษฐกิจใหม่ ความคุม้ครองและการปกป้องสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาแต่ละ
ประเภท การขอการรับรองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา; การอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิทางเทคโนโลย ี
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. อธิบายความหมาย ประเภท และผลกระทบของทรัพยสิ์นทางปัญญาที่มีต่อสงัคมและเศรษฐกิจ 
 2. แสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจและตระหนักถึงสิทธิ ขอ้กฎหมายหรือผลกระทบที่เก่ียวขอ้งกับ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาได ้
 3. อธิบายขั้นตอนกระบวนการในการขอการรับรองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญหาหรือการอนุญาต
ใหใ้ชสิ้ทธิทางเทคโนโลยไีด ้
          Definition and types of intellectual property; importance of intellectual property to emerging 
economic systems; planning of intellectual property strategy for business; legal protection; benefit of 
commercial use of intellectual property; application process for protecting intellectual property; 
technology licensing 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. explain definition and types of intellectual property and its impacts on social and economic 
aspects. 
 2. demonstrate comprehension in legal right and protection of given intellectual properties.   
 3. explain an application, registration or licensing process of intellectual property.  
 
234-311 ชุดวิชำกำรบริหำรกำรปฏิบัติกำร 6((5)-2-11) 
 Operations Management Module 
          ระบบการผลิต การวางแผนก าลังผลิต การเลือกท าเลที่ตั้งและการวางผงัโรงงาน การศึกษาการ
ท างาน การวางแผนรวม การวางแผนความตอ้งการวสัดุ การจดัการพสัดุคงคลงั การจดัการขนส่งและห่วงโซ่
อุปทาน การควบคุมคุณภาพและเทคนิคทางสถิติที่ใชใ้นการควบคุมคุณภาพ การบริหารระบบคุณภาพ 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. แสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจในบทบาทของกระบวนการทางธุรกิจในการบริหารจดัการการผลิต
ขององคก์ร 
 2. ระบุปัจจยัส าคญัที่มีผลต่อกการออกแบบ จดัการ และควบคุมกระบวนการต่างๆในองค์กร 
พร้อมทั้งเสนอแนะขอ้ควรปรับปรุง 
 3. แสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจในการใชข้อ้มูลร่วมกนั หรือส่งผ่านขอ้มูลจากกระบวนการวางแผน
ก าลงัการผลิตจนกระทัง่การผลิตและส่งมอบผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้ 



 4. ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารการ
ปฏิบตัิการ 
          Production systems;  capacity planning; plat location; facility layout; work study;  aggregate 
planning; material requirement planning; inventory management; logistics and supply chain management; 
quality control and statistics tools; quality management system 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. demonstrate comprehension of business operations and their role in manufacturing 
management within an organization 
 2. identify potential problems in designing, managing, and controlling organizational operations 
and give suggestions for solutions and  improvement. 
 3 .  demonstrate understanding of information sharing in a hierarchical structure from capacity 
planning to manufacturing and delivering products to market. 
 4 .  perform mathematical techniques and acquire computer software skills to solve managerial 
problems.  
 
234-312 กำรจัดกำรโครงกำรนวัตกรรม 3((3)-0-6) 
 Innovation Project Management 
          กรอบความคิดในการบริหารโครงการนวตักรรม เทคนิคที่ใชใ้นการวางแผนงาน การใชท้รัพยากร
ให้เกิดประโยชน์ การประมาณระยะเวลาของโครงการและค่าใชจ่้ายของโครงการ  การจดัสรรก าลงัคน การ
ควบคุมดา้นการเงินและสมรรถภาพของโครงการ  หลกัการด าเนินการตดัสินใจ การจดัท าแผน CSR 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. จดัท าแผนการจดัการโครงการที่ท  าใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. ประเมินระยะเวลาและงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
          Conceptual framework of innovation project management; techniques for planning, utilizing 
and controlling of resources, estimation of project duration, time-cost consideration, workforce allocation, 
financial and performance control, principles of decision making, corporate social responsibility 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. establish a project management plan effectively utilizing resources. 
 2. estimate time and budget of a given project. 
  
 
 
 



234-321 ผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ 3((3)-0-6) 
 Entrepreneurship and New Venture Creation 
          ทฤษฎีของการเป็นผูป้ระกอบการและการทดลองปฏิบติั ขั้นตอนการพฒันาธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการหา
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การสร้างรายได ้การจดัการธุรกิจขนาดเล็ก และกลยทุธ์ต่าง ๆ ที่น ามาเพิ่มศกัยภาพ
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการใหม่ ความเส่ียงในการท าธุรกิจ เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. ระบุคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ความเส่ียงและปัจจยัสู่ความส าเร็จ  
 2. อธิบายหลกัการของการบริหารจดัการธุรกิจขนาดเล็ก กลไกการสร้างรายได ้รวมถึงกลยทุธต่์าง 
ๆ ในการบริหารธุรกิจ 
 3. น าเสนอแนวคิดและรูปแบบการด าเนินนวตักรรมธุรกิจภายใตเ้ง่ือนไขที่ก  าหนดได ้
          Theory of entrepreneurship and its practical implementation; different stages related to 
entrepreneurial process, including business model, monetization, small business management as well as 
strategies that improve performance of new business ventures; risks of entrepreneurship; case studies of 
real-world examples 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. identify characteristics of an entrepreneur, risks, and key success factors. 
 2. explain principles of small business management, monetization, and business strategies. 
 3. propose a business model innovation framework viable under a given circumstance.  
 
234-331 สัมมนำ 5: โลกของมืออำชีพ 1(0-2-1) 
 Seminar Series V: Becoming a Professional 
          การฝึกทกัษะความเป็นมืออาชีพ มารยาทการเขา้สังคมในโอกาสต่างๆ การพูดในพิธี บุคลิกภาพ
และการแต่งกาย 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงลกัษณะของความเป็นมืออาชีพ ทั้งบุคลิกภาพ 
มารยาท การเขา้สงัคม การแต่งกายและการพดูในพธีิและที่ชุมชน 
          Practice to be a business professional; business manner; socialization and etiquette; official 
address; personality and dress code 
 Learning Outcome: Students are able to demonstrate professionalism through their personality, 
manner, socialization, dress, and public speaking   
 
 
 
 



234-332 สัมมนำ 6: ทะยำนสู่โลกกว้ำง 1(0-2-1) 
 Seminar Series VI: Ready to See the World 
          เทคนิคการเจรจาต่อรอง การระดมทุน แหล่งเงินทุนและการยืน่ขอรับการสนับสนุนทุนด าเนิน
ธุรกิจ 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: นกัศึกษาสามารถด าเนินการต่อรองในทางธุรกิจและยืน่ขอรับการสนบัสนุนทุน
ด าเนินธุรกิจได ้
          Business negotiation; monetization; funding resources and funding application          
          Learning Outcomes: Students are able to conduct business negotiation and submit their 
applications to funding resources  
 

234-341 โครงงำน 1: ป้ันฝัน  2(0-6-0) 
 Project I: Shaping Your Idea 
          การคน้ควา้โดยนักศึกษาเพื่อพฒันานวตักรรม ก าหนดและน าเสนอแนวคิดนวตักรรม การท างาน
เป็นทีมร่วมกบันกัศึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญต่างสาขาอาชีพ 
           ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษาสามารถน าเสนอแนวคิดนวตักรรมที่เป็นผลจากการคน้ควา้และ
ท างานร่วมกบัสมาชิกจากต่างสาขาอาชีพ 
         Product investigation; product conceptualization; idea presentation; multidisciplinary team 
working 
 Learning Outcome: Students are able to present their product concept as a result of 
multidisciplinary team working 
  

234-342 โครงงำน 2: สู่นวัตวณชิย์  3(0-9-0) 
 Project II: Starting up Your Startup 
          การเสาะแสวงหา การประเมินโอกาสทางการตลาด และการท าแผนธุรกิจของนวตักรรมจาก
โครงงาน 1: ป้ันฝัน 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. ประเมินโอกาสทางการตลาดของนวตักรรมที่เป็นผลจากการคน้ควา้และท างานร่วมกบัสมาชิก
จากต่างสาขาอาชีพจากโครงงาน 1: ป้ันฝัน 
 2. สร้างแผนธุรกิจของนวตักรรมนั้น 
        Seeking market opportunities; market feasibility; business plan of the innovation presented in 
Project I: Shaping Your Idea  
         Learning Outcomes: Students are able to  
 1. evaluate market opportunities of the innovation presented in Project I: Shaping Your Idea. . 
 2. establish a business plan of the innovation  



234-343 กำรฝึกงำน                                                                                                    ไม่น้อยกว่ำ 320 ช่ัวโมง 
 Practical Training 
 การฝึกงานที่เก่ียวขอ้งกับวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม อย่างน้อย 320 ชัว่โมง ภายใตก้าร
ดูแลของผูท้ี่มีประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการนวตักรรมในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาน
ประกอบการเอกชน โดยนกัศึกษาตอ้งผา่นกระบวนประเมินจากสถานที่ฝึกงานเม่ือส้ินสุดการฝึกงาน 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1.  แสดงให้เห็นถึงการประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นวศิวกรรมและการจดัการนวตักรรมเพือ่แกปั้ญหาจริง
ในสถานประกอบการภายใตก้ารท างานร่วมกบัหลากหลายสาขาอาชีพ 
 2. แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท างานร่วมกบัเพือ่นร่วมงานในสถานประกอบการ 
 3. แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. แสดงให้เห็นถึงความรับผดิชอบและยดึมัน่ในจริยธรรมดา้นวชิาชีพในระหวา่งการฝึกงาน 
 Minimum of 3 2 0  hours of practical training in innovation engineering and management under 
supervision of an advisor with experiences related to innovation development or management processeses 
in a public or private organization; training evaluation is performed at the end of the training 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. demonstrate an ability to apply knowledge and skills in innovation engineering and 
management to practice problem solving in a cross-functional working environment 
 2. demonstrate an ability to coordinate and work in a cross-functional team 
 3. demonstrate an ability to effectively communicate  
 4. demonstrate responsibility and adherence to professional codes of ethics during practical 
training  
 
234-441 โครงงำน 3: ปล่อยของ-ลองตลำด  8(0-40-0) 
 Project III: Launching to Market 
        การพฒันานวตักรรมตน้แบบและการน านวตักรรมออกสู่สงัคมเชิงพาณิชย ์ 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษาสามารถพฒันาตน้แบบของนวตักรรมจากโครงงาน 2: สู่นวตัวณิชย ์
และน านวตักรรมนั้นออกสู่ตลาดได ้หรือแสดงให้เห็นถึงความกา้วหน้าของกระบวนการพฒันานวตักรรม 
และความชดัเจนของโอกาสทางการตลาดของนวตักรรมนั้น 
         Innovation prototyping; innovation commercialization 
 Learning Outcomes: Students are able to develop a physical prototype of their innovation and 
commercialize it, or demonstrate their effort and progress in development of their innovation and 
leveraging its market opportunities  
 



234-442 สหกิจศึกษำ 8(0-40-0) 
 Co-operative Education 
          การบูรณาการความรู้ในหอ้งเรียนกบัประสบการณ์การท างาน นกัศึกษาจะตอ้งมีชัว่โมงการท างาน
เต็มเวลาในหน่วยงานรวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา และการประเมินผลการท างานจะ
ปฏิบติัโดยอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมกบัหน่วยงาน เม่ือส้ินสุดการฝึกงาน นักศึกษาตอ้งรายงานผลการท างานและ
จดัท ารายงานสรุปผล การท างานฉบบัสมบูรณ์ใหก้บัหน่วยงาน 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษาสามารถแสดงให้เห็นถึงผลจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกบั
ประสบการณ์การท างาน จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการท างาน ความเป็นผูน้ าและการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
          Integration of classroom theory and practical work experiences; at least 16  weeks or a semester 
in the workplace; student evaluation is performed by both parties: a project advisor and an entrepreneur; 
presentation of project results and submission of a final report are required 
 Learning Outcomes: Students are able to demonstrate how they integrate classroom knowledge 
and theory with practicum real-world work activities, ethics and responsibility, leadership and teamwork 
ability. 
 
388-100 สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 Health for All 
         หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน ปฏิบติัการช่วยชีวติขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จ าลอง  
ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องตน้ของอาการทางจิต การดูแล
สุขภาพตามวยั แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 
          Principle  and  steps  of  basic  life  support,  practice  of  basic  life  support  in simulated 
situation; common mental health problems,  warning signs, initial  assessment and care; concepts of health 
and health promotion; first aid  
 
472-114 กบนอกกะลำ 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking 
          ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด; พฒันาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระดมสมอง; 
แผนผงัความคิด; การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 
          Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through 
brainstorming; mind mapping; reframing and role playing  
 
 



472-118 เงินในกระเป๋ำ 2((2)-0-4) 
 Pocket Money 
          ความส าคญัของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใชจ่้ายและการออมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ การค านวณเงินออมเพือ่กรณีฉุกเฉิน 
          The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve target 
effectively; calculation of saving for emergency case  
 
895-001 พลเมืองที่ด ี 2((2)-0-4) 
 Good Citizen 
          บทบาท หนา้ที่ และความรับผดิชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสงัคม กฎหมาย 
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 
          Role;  duty  and  social  responsibility  as  a  citizen;  social  organization;  law;  right; liberty; 
equality; living together in a multicultural society  
 
472-112 พื้นฐำนกำรจัดกำรธุรกิจ 3((3)-0-6) 
 Fundamentals of Business Management 
          แนวคิดในการประกอบการและการจดัการธุรกิจ หน้าที่และทกัษะของผูบ้ริหาร ประเภทและ
คุณลกัษณะผูป้ระกอบการ การวางแผน การจดัองคก์ร การเป็นผูน้ า การควบคุม จริยธรรมทางธุรกิจและการ
ใชเ้คร่ืองมือทางการจดัการในยคุดิจิทอล และบทบาทของนวตักรรมต่อธุรกิจและการจดัการ 
          Entrepreneurship and management concepts, roles and skills of administrator, types and 
characteristics of entrepreneurs, planning, organizing, leading, controlling, business ethics, and use of 
management tools in the digital era and the role of innovation in business and management  
 
472-111 เศรษฐศำสตร์ทำงธุรกิจ 3((3)-0-6) 
 Business Economics 
          ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาเศรษฐกิจ การท าหน้าที่ของระบบ
เศรษฐกิจ อุปสงค ์อุปทานและราคา ความยดืหยุน่ของอุปสงคแ์ละอุปทานในการปฏิบติั ภาพรวมของระบบ
เศรษฐกิจ ทฤษฎีและกรtบวนการที่เก่ียวขอ้งในการประเมินผล รายไดป้ระชาชาติ เงินเฟ้อ และการว่างงาน 
อตัราดอกเบี้ย ปริมาณเงิน ระดบัราคา ค่าจา้งแรงงาน ดุลการช าระ นโยบายการเงินและการคลงั การพฒันา
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
          Meaning, nature and methods of economics study; economic problems; functioning of the 
economy; demand, supply price, elasticity of demand and supply, application of demand and supply; The 
overall pictures of the economy; theories and methods of measurement of output; national income; 



inflation; unemployment; interest rates; money supply; price level; wages; balance of payment; monetary 
and fiscal policy; economic development; and economic growth  
 
472-113 หลักกำรตลำดส ำหรับผู้ประกอบกำร 3((3)-0-6) 
 Principles of Marketing for Entrepreneurs 
          แนวคิดทางการตลาดที่ส าคญั หนา้ที่ทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาด  การใชป้ระโยชน์
จากขอ้มูลทางการตลาด พื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การประยกุตใ์ชก้ารแบ่งส่วนการตลาด การเลือก
ตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ การประยุกต์ใช้แนวคิดผูป้ระกอบการเพื่อพฒันาธุรกิจภายใต้
โอกาสทางการตลาด การพฒันาส่วนประสมทางการตลาด การตลาดเพือ่สงัคม 
          Key marketing concepts, marketing's role; marketing environment; marketing information 
system utilization; foundation of customer behavior; the application of segmentation, targeting, product 
positioning; utilizing entrepreneur mindset to develop business solutions for market opportunity; 
marketing mix formulation; social marketing  
 
472-114 กำรบัญชีส ำหรับผู้ประกอบกำร   3((3)-0-6) 
 Accounting for Entrepreneurs 
          แนวคิด และวตัถุประสงค์ของการบญัชี  ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี   จริยธรรมทางการ
บญัชี การจดัท างบการเงิน แนวคิดตน้ทุนและการค านวณตน้ทุน เคร่ืองมือทางการบญัชีบริหารเพื่อการ
วางแผน ควบคุม และตดัสินใจ  ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร งบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่าง 
การประเมินผลการด าเนินงาน ตน้ทุนที่เก่ียวขอ้งการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
          Concepts, and objectives of accounting; benefits of accounting  information; accounting ethics; 
financial statements preparation; cost concepts and cost calculations; managerial accounting tools for 
planning, control and decision making, i.e. cost-volume-profit analysis, budgeting, variance analysis, 
performance measurement, and relevant costs for managerial decision making.  
 
472-212 กำรเงินส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบกำร 3((3)-0-6) 
 Finance for Entrepreneurs 
          การวางแผนการเงิน การตดัสินใจทางการเงินที่จ  าเป็นส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ ปัญหาทาง
การเงินและการจดัการที่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นผูป้ระกอบการ 
          Financial planning; financial decision-making needs of entrepreneurial ventures; and financial 
and management problem of entrepreneur 
 
  



472-215 กฎหมำยธุรกิจ 1((1)-0-2) 
 Business Law 
          หลกัพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บุคคลและนิติบุคคล โมฆะและโมฆียะกรรม ทรัพย ์
ทรัพยสิ์น หน้ี องคก์ารธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชน สัญญาให้ใชสิ้ทธิทางทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 
          Basic principles of cilvil and commercial code; natural and justistic persons; voidable act and 
voidness; property; obligations; business organizations, limited partnerships, limited companies; licensing 
agreement of intellectual property  
 
234-001 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds 
          การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เน้นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง หลกัการท างาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพือ่ประโยชน์เพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
          The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, 
understanding and  development of  King’s  philosophy for  the  benefits of mankind 
  
รำยวิชำเลือกชีพ (หมวดวิชำเฉพำะ) 
Specialization I: Digital Technology 
234-551 แนะน ำปัญญำประดิษฐ์ 3((2)-2-5) 
 Introduction to Artificial Intelligence 
          ประวติัของปัญญาประดิษฐ ์พื้นที่ปัญหาและการคน้หา วทิยาการส านึก ตรรกะและการประมวลผล 
การเรียนรู้ของเคร่ือง การเรียนรู้แบบมีผู ้ควบคุม การเรียนรู้แบบไม่มีผูค้วบคุม การเรียนรู้เชิงลึก การ
ประมวลผลภาพ การเขา้ใจภาษาธรรมชาติ ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมและกฎหมายในปัญญาประดิษฐ ์
กรณีศึกษา 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. อธิบายหลกัการ ประโยชน์และขอ้ถกเถียงดา้นจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์ 
 2. เสนอแนวทางการประยกุตใ์ชปั้ญญาประดิษฐใ์นการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด 
          History of Artificial Intelligence; problem spaces and search, heuristic, logic and inference; 
machine learning, supervised and unsupervised learning methods, deep learning; image processing; natural 
language understanding; ethical and legal considerations in AI; case studies 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. explain principles, merits and ethical controversies of artificial intelligence.  
 2. propose applications of artificial intelligence in product development and commercialization. 



234-552 คลำวด์และกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ 3((2)-2-5) 
 Cloud Computing and Big Data Analytics 
          หลักการของคลาวด์ และความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย โครงสร้างของคลาวด์ การ
ให้บริการคลาวด์ คลาวด์โฮสต้ิง ขอ้มูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ กรณีศึกษา เทรนด์ใน
อนาคต 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายหลกัการ ประโยชน์และขอ้ควรค านึงถึงในการใชง้านคลาวดแ์ละขอ้มูลขนาดใหญ่ 
 2. เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้คลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และน า
ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด 
          Cloud concept and capability across various applications; cloud architecture, services, hosting; 
big data and data analytic; blockchain; case studies and future trend 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. explain principles, merits, and other significant consideration of cloud and big data. 
 2. propose applications of cloud and big data in product development and commercialization
  
234-553 ตัวตรวจรู้และอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบไร้สำย  3((2)-2-5) 
 Sensors and Mobile Devices 
          หลกัการท างานของตวัตรวจรู้และอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบไร้สาย ประเภทและการใชง้าน การน าตวั
ตรวจรู้และอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบไร้สายมาพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการให้มีความชาญฉลาด กรณีศึกษา 
โครงงานยอ่ย 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. อธิบายหลักการ ประโยชน์และข้อควรค านึงถึงในการใช้งานเซนเซอร์และอุปกรณ์ส่ือสาร
เคล่ือนที่ 
 2. เสนอแนวทางการประยกุตใ์ชเ้ซนเซอร์และอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนที่ในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
น าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด 
          Fundamentals of sensors and mobile devices; types and functionality; applications of sensors and 
mobilie devices in smart product development; case studies; project 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. explain principles, merits, and other significant considerations of sensors and mobile devices. 
 2. propose applications of sensors and mobile devices in product development and commercialization 
 
 
 



234-554 กำรควบคุมอัตโนมัติ 3((2)-2-5) 
 Automatic Control 
          หลกัการพื้นฐานของการควบคุมอตัโนมติั องคป์ระกอบพื้นฐานของระบบอตัโนมติั การออกแบบ
และการประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ ระบบการควบคุมอตัโนมัติในกระบวนการผลิตและการ
ตรวจสอบคุณภาพแบบต่าง ๆ อุปกรณ์และระบบการวดัอตัโนมตัิ  
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. อธิบายหลกัการ ประโยชน์และขอ้ควรค านึงถึงในการใชง้านระบบควบคุมอตัโนมตัิ 
 2. เสนอแนวทางการประยกุตใ์ชร้ะบบควบคุมอตัมโันมตัิในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละน าผลิตภณัฑ์
ออกสู่ตลาด 
          Fundamentals of automatic control;; system components; design and applications of automatic 
control in manufacturing systems; automatic quality control; measurement systems 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. explain principles, merits, and other significant considerations of  automatic control systems. 
 2. propose applications of automatic control systems in product development and 
commercialization  
 
234-555 เทคโนโลยีหุ่นยนต์และโดรน 3((2)-2-5) 
 Robot and Drone Technology 
          หลักการrพื้นฐานของหุ่นยนต์และโดรน ประเภทและการใช้งาน การน าหุ่นยนต์และโดรนมา
พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหมี้ความชาญฉลาด กรณีศึกษา โครงงานยอ่ย 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. อธิบายหลักการ ประโยชน์และข้อควรค านึงถึงในการใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์และโดรน
อตัโนมตัิ 
 2. เสนอแนวทางการประยกุตใ์ชร้ะบบควบคุมอตัมโันมตัิในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละน าผลิตภณัฑ์
ออกสู่ตลาด 
          Fundamentals of robots and drones; types and functionality; applications of robots and drones in 
smart product and service development; case studies; project 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. explain principles, merits, and other significant considerations of robots and drones. 
 2. propose applications of robots and drones in product development and commercialization  
 
 
 



234-556 หัวข้อพิเศษทำงเทคโนโลยีดิจิทัล 1 3((3)-0-6) 
 Special Topic in Digital Technology I 
          หวัขอ้ส าคญัและแนวโน้มตามสถานการณ์ปัจจุบนัส าหรับความรู้ใหม่ที่ทนัต่อเหตุการณ์ทางดา้น
เทคโนโลยดิีจิทลั 
          This course focuses on problems, issues, trends related to the field of digital technology  
 
234-557 หัวข้อพิเศษทำงเทคโนโลยีดิจิทัล 2 3((3)-0-6) 
 Special Topic in Digital Technology II 
          หวัขอ้ส าคญัและแนวโน้มตามสถานการณ์ปัจจุบนัส าหรับความรู้ใหม่ที่ทนัต่อเหตุการณ์ทางดา้น
เทคโนโลยดิีจิทลั  
          This course focuses on problems, issues, trends related to the field of digital technology.  
  

Specialization II: Contemporary Business Management 
245-503 เทคนิคและแอปพลิเคชันปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับธุรกิจและอุตสำหกรรมอัจฉริยะ 3((2)-2-5) 
  Artificial Intelligence Techniques and Applications for  Smart Business and Industries 
           แนวคิดพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ (AI); เทคนิคที่อยูเ่บื้องหลงัตวัแทนซอฟต์แวร์การใช้เหตุผล
อตัโนมติัการเรียนรู้ของเคร่ืองจกัรและหุ่นยนตส์ าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ชาญฉลาด วธีิการและเทคนิค
ในการรวมเขา้กบัการด าเนินธุรกิจและฟังก์ชัน่เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจเชิงกลยทุธใ์น
องคก์ร ซอฟตแ์วร์และเคร่ืองมือที่ใช ้AI 
           The fundamental concepts of artificial intelligence (AI); the techniques behind software agents; 
automated reasoning; machine learning and robotics for smart business and industries. Methods and 
techniques to integrate into business operations and functions to increase productivity and to support 
strategic decision making in organizations. AI-based software and tools  
 
245-633 กำรจัดกำรข้อมูลองค์กรและกำรวิเครำะห์  3((2)-2-5) 
 Enterprise Data Management and Analytics 
           พื้นฐานของการจดัการขอ้มูลและแนวคิดการวิเคราะห์ส าหรับองค์กร ฐานขอ้มูลการด าเนินงาน
คลงัขอ้มูลและโครงสร้างพื้นฐานการจดัการขอ้มูลที่ไม่ใช่เชิงสัมพนัธ์ส าหรับการวิเคราะห์ การสกดัขอ้มูล
การแปลงและการโหลด วธีิการและเทคนิคการวเิคราะห์เช่นการเช่ือมโยงการจ าแนกการท านายการพยากรณ์
การจดักลุ่มและอ่ืน ๆ เคร่ืองมือและเทคโนโลยกีารวเิคราะห์ส าหรับการตดัสินใจขององคก์ร กรณีศึกษา 
           The foundations of data management and analytical concepts for enterprise; operational 
databases; data warehouses; and non-relational data management infrastructures for analytics; data 
extraction; transformation; and loading; analytical methods and techniques such as association; 



classification; prediction; forecasting; clustering; and others; analytical tools and technology for enterprise 
decision making; case studies  
 
472-324 กำรจัดกำรแบรนด์  3((2)-2-5) 
 Brand Management  
          แนวคิดและวตัถุประสงคข์องการสร้างแบรนด์ กระบวนการและวธีิการจดัการแบรนด ์กลยทุธก์าร
สร้างแบรนดท์ี่มีประสิทธิภาพ ออกแบบการตลาดและกลยทุธก์ารส่ือสารทางการตลาด การประเมินแบรนด์ 
          Concept and purpose of branding; process and method of brand management; Effective branding 
strategy; Designing marketing and Marketing communication strategy; Brand evaluation  
 
472-337 กำรสอนงำน กำรให้ค ำปรึกษำและระบบพี่เลีย้ง  3((2)-2-5) 
 Coaching, Counseling and Mentoring 
          ค าจ  ากดัความและความส าคญัของการสอนงาน การใหค้  าปรึกษาและระบบพีเ่ล้ียง ตวัแบบ GROW 
ทฤษฎีแรงจูงใจและการประยกุตใ์ช ้วิธีการให้ขอ้เสนอแนะ การสร้างและจดัการความเช่ือมัน่ หน้าที่ของผู ้
เล้ียง 
          Definition and significance of coaching, counselling and mentoring; The GROW model; 
Motivational theories and applications ; approaches for feedback; building and manage trust; role of 
mentor  
 
234-561 หัวข้อพิเศษทำงกำรจัดกำรธุรกิจร่วมสมยั 1 3((3)-0-6) 
 Special Topic in Contemporary Business Management I 
          หวัขอ้ส าคญัและแนวโนม้ตามสถานการณ์ปัจจุบนัส าหรับความรู้ใหม่ที่ทนัต่อเหตุการณ์ทางดา้น
การจดัการธุรกิจร่วมสมยั 
          This course focuses on problems, issues, trends related to the field of contemporary business 
management  
 
234-562 หัวข้อพิเศษทำงกำรจัดกำรธุรกิจร่วมสมยั 2 3((3)-0-6) 
 Special Topic in Contemporary Business Management II 
          หวัขอ้ส าคญัและแนวโนม้ตามสถานการณ์ปัจจุบนัส าหรับความรู้ใหม่ที่ทนัต่อเหตุการณ์ทางดา้น
การจดัการธุรกิจร่วมสมยั 
          This course focuses on problems, issues, trends related to the field of contemporary business 
management  
 



Specialization III: Innovative Products 3((3)-0-6) 
234-571 นวัตกรรมเพ่ือกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว 
 Innovations for Agriculture and Tourism 
          พื้นฐานและหลกัการในการออกแบบผลิตภณัฑป์ระเภทนวตักรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว 
ปัจจยัที่มีผลต่อการออกแบบ กรณีศึกษาของผลิตภณัฑ ์โครงงานยอ่ยเพื่อออกแบบนวตักรรมการเกษตรและ
การท่องเที่ยว 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. อธิบายหลกัการและปัจจยัที่ตอ้งค  านึงถึงในการออกแบบนวตักรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว 
 2. น าเสนอแนวความคิดนวตักรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว 
          Fundamentals and design concepts of innovations for agriculture and toursim; design 
considerations; case studies; design project 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. explain principles and design considerations of innovations for agriculture and tourism. 
 2. present a conceptual design of an innovation for agriculture and tourism.  
 
234-572 นวัตกรรมเพ่ือสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี  3((3)-0-6) 
 Innovations for Good Health and well-being 
          พื้นฐานและหลกัการในการออกแบบผลิตภณัฑป์ระเภทนวตักรรมเพือ่สุขภาพและความเป็นอยทูี่ดี 
ปัจจยัที่มีผลต่อการออกแบบ กรณีศึกษาของผลิตภณัฑ ์โครงงานยอ่ยเพือ่ออกแบบนวตักรรมเพือ่สุขภาพและ
ความเป็นอยูท่ี่ดี 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. อธิบายหลกัการและปัจจยัที่ตอ้งค  านึงถึงในการออกแบบนวตักรรมเพือ่สุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี 
 2. น าเสนอแนวความคิดนวตักรรมเพือ่สุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี 
          Innovation for Health and Wellness:  Fundamentals and design concepts of products related to 
health and wellness; design considerations; case studies; design project 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. explain principles and design considerations of innovations for health and wellness. 
 2. present a conceptual design of an innovation for health and wellness.  
 
 
 
 
 



234-573 พื้นฐำนกระบวนกำรวิศวกรรมเคมี 3((2)-3-4) 
 Basic Chemical Engineering Processes 
          แนะน ากระบวนการทางเคมี แผนภูมิกระบวนการ การดุลมวลสารและพลงังาน หลกัคิดของหน่วย
ปฏิบตัิการกระบวนการในวศิวกรรมเคมีเช่น ถงัผสม ถงัปฏิกิริกรณ์เคมี อุปกรณ์แยก การประยกุตใ์ชค้วามรู้
ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์กรณีศึกษา 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. อธิบายหลกัการของพื้นฐานกระบวนการวศิวกรรมเคมี 
 2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นกระบวนการทางวศิวกรรมเคมีในการพฒันาผลิตภณัฑ ์
          Introduction to chemical engineering processes; process flow diagram; material and energy 
balance; concepts of chemical unit operations: mixer, reactor, separator;  applications in product 
development; case studies 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. explain principles of basic chemical engineering processes. 
 2. apply knowledge of chemical engineering processes in product development.  
 
234-574 กำรพัฒนำโปรแกรมประยกุต์ซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5) 
 Software Application Development 
          แนะน ากระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ วงจรชีวติของซอฟตแ์วร์ ความตอ้งการและขอ้ก าหนดของ
ซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ การบริหารจดัการโครงการพฒันาซอฟต์แวร์ การทดสอบและ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิของซอฟตแ์วร์ การคงทนต่อความผดิพลาดของซอฟตแ์วร์ การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์หลงั
การพฒันา แนะน าเคร่ืองมือและส่ิงแวดลอ้มในการพฒันาซอฟตแ์วร์ กรณีศึกษา 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. อธิบายหลกัการและปัจจยัที่ตอ้งค านึงถึงในการออกแบบโปรแกรมประยกุตซ์อฟตแ์วร์ 
 2. น าเสนอแนวความคิดในการพฒันาโปรแกรมประยกุตซ์อฟตแ์วร์ 
          Introduction to software development process; software life cycle; software requirement and 
specifications; software design principle; the concept of project management; software testing and 
validation; fault tolerance; software support and maintenance; introduction to software tools and 
environments; case studies 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. explain principles and design considerations of software applications. 
 2. present a conceptual design of a software application.  
 
 



234-575 นวัตกรรมกำรจัดกำรพลังงำนและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 3((3)-0-6) 
 Innovations for Sustainable Energy and Environment Management 
          พื้นฐานและหลักการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทนวตักรรมการจดัการพลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ปัจจยัที่มีผลต่อการออกแบบ กรณีศึกษาของผลิตภณัฑ์ โครงงานยอ่ยเพื่อออกแบบ
นวตักรรมการจดัการพลงังานและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. อธิบายหลักการและปัจจยัที่ตอ้งค  านึงถึงในการออกแบบนวตักรรมการจดัการพลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 2. น าเสนอแนวความคิดนวตักรรมการจดัการพลงังานและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
          Fundamentals and design concepts of products related to sustainable energy and environment 
management; design considerations; case studies; design project 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. explain principles and design considerations of innovations for sustainable energy and 
environmental management. 
 2. present a conceptual design of an innovation for sustainable energy and environmental 
management.  
 
234-576 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยำง 3((3)-0-6) 
 Innovative Rubber Products 
          พื้นฐานและหลกัการในการออกแบบผลิตภณัฑป์ระภทผลิตภณัฑย์าง ปัจจยัที่มีผลต่อการออกแบบ 
กรณีศึกษาของผลิตภณัฑ ์โครงงานยอ่ยเพือ่การออกแบบนวตักรรมผลิตภณัฑย์าง 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: นักศึกษำสำมำรถ 
 1. อธิบายหลกัการและปัจจยัที่ตอ้งค านึงถึงในการออกแบบนวตักรรมผลิตภณัฑย์าง 
 2. น าเสนอแนวความคิดนวตักรรมผลิตภณัฑย์าง 
          Fundamentals and design concepts of rubber products; design considerations; case studies; 
design project 
 Learning Outcomes: Students are able to 
 1. explain principles and design considerations of innovative rubber products. 
 2. present a conceptual design of innovative rubber products  
 
 
 
 



234-577 หัวข้อพิเศษทำงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 1 3((3)-0-6) 
 Special Topic in Innovative Products I 
          หวัขอ้ส าคญัและแนวโนม้ตามสถานการณ์ปัจจุบนัส าหรับความรู้ใหม่ที่ทนัต่อเหตุการณ์ทางดา้น
การออกแบบผลิตภณัฑน์วตักรรม 
          This course focuses on some problems, issues, trends related to the field of innovative products
  
234-578 หัวข้อพิเศษทำงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 2 3((3)-0-6) 
 Special Topic in Innovative Products II 
          หวัขอ้ส าคญัและแนวโนม้ตามสถานการณ์ปัจจุบนัส าหรับความรู้ใหม่ที่ทนัต่อเหตุการณ์ทางดา้น
การออกแบบผลิตภณัฑน์วตักรรม 
          This course focuses on some problems, issues, trends related to the field of innovative products
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