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หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่หลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร: 25491811101096 

ภาษาไทย:   หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ (ต่อเนื่อง) 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Industrial Technology Program in Printing Engineering 

(Continuing Program) 
 
2. ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย:   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการพิมพ์) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Industrial Technology (Printing Engineering) 
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): อส.บ. (วิศวกรรมการพิมพ์) 
อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ): B.Ind.Tech. (Printing Engineering) 

3. วิชาเอก 
ไม่ม ี

 
4. จํานวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

75 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
       5.1 รูปแบบ 
                 หลักสูตรปรญิญาตรี (ต่อเนื่อง)  
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
5.3 ภาษาที่ใช ้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย  
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  5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 

  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสยาม 

  5.6 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
  - เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 ปรัปปรุงจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการพิมพ์ (ต่อเนื่อง)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยเริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 
  - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ให้ความ
เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
  - คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  
  - สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลกัสูตรในการประชุมครั้งที่  
   
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน  
     หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปีการศึกษา 2563 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 
  8.1 วิศวกร ผู้ช่วยวิศวกร ผู้กํากับดูแลช่างเทคนิค และนักปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
  8.2 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
  8.3 นักออกแบบและวางระบบในอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
  8.4 รับราชการในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
  8.5 ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการพิมพ์  
  8.6 ผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมการพิมพ์  
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9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจาํตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง่ และคณุวุฒกิารศึกษาของอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน  
(ชม./สปัดาห์) 

ผลงานทาง
วิชาการ อาทิ 
ตํารา,งานวิจัย, 

บทความ
วิชาการ 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 อาจารย์ นางสาวอารีรัตน์  ปฐมชัยวาลย์ 373010052xxxx วท.ด. เทคโนโลยีทางภาพ/ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2555 

10 9 ภาคผนวก ค 

    วท.ม. เทคโนโลยีทางภาพ/ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2550 

  
 

    ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช/2549 

  
 

    วท.บ. เท ค โน โลยี ท างภ าพ และก ารพิ ม พ์ /
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2548 

  
 

2 อาจารย์ นายอนันต์  เขมพาณิชย์กุล 391990009xxxx วท.ม. เทคโนโลยีทางภาพ/ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2548 

10 9 ภาคผนวก ค 

    วท.บ. เท ค โน โลยี ก ารพิ ม พ์ /มห า วิท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2545 

   

         
3 อาจารย์ นายสามารถ  ใจซื่อ 170990024xxxx วท.ม. เท ค โน โลยี ก ารพิ ม พ์ /มห า วิท ยาลั ย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2556 
10 9 ภาคผนวก ค 

    อส .บ.  เทคโนโลยีการพิมพ์/มหาวิทยาลัยสยาม/    
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ลําดับ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน  
(ชม./สปัดาห์) 

ผลงานทาง
วิชาการ อาทิ 
ตํารา,งานวิจัย, 

บทความ
วิชาการ 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

2551 
4 อาจารย์ นายพิทักษ์พงษ์  บุญประสม 310170211xxxx ค.อ .ม.  เครื่องกล/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ/2542 
10 9 ภาคผนวก ค 

    ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล/สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ/2536 

   

    กศ.บ. ฟิสิกส์/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/
2528 

   

5 อาจารย์ นายจักรกฤษณ์  จันทร์เขียว 373030045xxxx 
 

วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม/มหาวิทยาลัย
สยาม/2558 

5 5 ภาคผนวก ค 

    อส .บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า/มหาวิทยาลัยสยาม/2539    
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10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
      มหาวิทยาลัยสยาม 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาทีจ่ําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
       11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนี้ ขึ้นอยู่กับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้จัดทําบนพื้นฐานกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นแผนหลักในการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศ  

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการพิมพ์ ซึ่งภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง และมีความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความแข็งแกร่ง อีกทั้ง
ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและ
ชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลให้การสรา้งสรรค์คุณค่าสินคา้ มีระบบการผลิตจากฐานรายได้เดิมที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น  

การพัฒนาหลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความ
เป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้ เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตสมัยใหม่กับสถาบันการศึกษา เพื่อ
พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด มุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพนักศึกษาให้มีการเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
วิศวกรรมศาสตร์ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจํากัด มี
การต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านวิศวกรรมการพิมพ์ ส่งผลให้บัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ มีค่านิยมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีทางสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนร่วม 
       11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดังและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เป็นโลกไร้
พรมแดน โดยมีการเคล่ือนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ทําให้
การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงวัยมากขึ้น จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลง ต้องปรับตัวและมี
การบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดขึ้น โดยการพัฒนาการออกแบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์เพื่อการใช้งานของ
คนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) ซึ่งรวมถึงการออกแบบสิ่งแวดล้อม สถานที่ และสิ่งของต่าง ๆ รวมถึง
ในกลุ่มคนทํางานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ที่มีข้อจํากัดในการใช้หรือเข้าถึงสิ่งแวดล้อม 
สถานที่ และสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันสําหรับทุกคนในสังคม โดยไม่การออกแบบหรือดัดแปลง
เฉพาะเพื่อคนในสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทําให้สามารถผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับทุกคนในสังคม 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบนั 
       12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการพิมพ์ จําเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และมีการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตได้ รวมถึงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะต้องยกระดับบัณฑิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนา
ประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก โดยการผลิตบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานทันที มีความรู้คู่คุณธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ตนเอง รวมถึงมีความเป็นผู้นําและรู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ มีความเชี่ยวชาญใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และมีการบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตร และสามารถทําไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบนั 

มหาวิทยาลัยสยามเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ มีทัศนคติและสมรรถภาพในการประกอบวิชาชีพให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเข้าใจและยอมรับในความหลาก หลาย
ของวัฒนธรรม มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในการดําเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัย
จะส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายชุมชนและสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 
       13.1 กลุ่มวิชา/รายวชิาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอืน่ 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา
และการสื่อการ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขา ได้แก่ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยสยาม 
       13.2 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการดําเนินงานร่วมกันในการประสานงานและการให้ความ
ร่วมมือกับสาขาวิชาอื่นที่จัดรายวิชาซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียนในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตาราง
เรียนและตารางสอบ การกําหนดกลยุทธ์ในการสอน การวัดประเมินผลทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรนี้  
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

       1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

มุ่งผลิตบัณฑิตวิศวกรและนักปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ  

       1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
1.2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมการพิมพ์ และสามารถ

ประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ 
1.2.2 มีความสามารถในภาคการผลิต และการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบัติงานในสาขา

วิชาชีพวิศวกรรมการพิมพ์ 
1.2.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะ

นําไปสู่การพัฒนาความรู้และการนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
1.2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ดีต่อองค์กรและสังคม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้(ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ในการประเมนิในหมวด 7 ) 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ต า ม เก ณ ฑ์ ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ .) และให้ สอดคล้องกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

2. สํารวจความต้องการ ความรู้
ทักษะของนักศึกษาที่สถาน
ประกอบการต้องการเพื่ อ
นํามาพัฒนาหลักสูตร 

3. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชน และผู้ใช้บัณฑิตมามี
ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตร 

4. ติดตามการประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ําเสมอ 

5. ติดตามความ ต้องการของ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น

1. รายงานผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ผู้ประกอบการ 

2. เอกสาร เชิญ ผู้ เชี่ ย วชาญ และ
รายงานการประชุม 

3. รายงานผลการดําเนินงาน 
4. ราย งานผลการมี งานทํ าขอ ง

บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้(ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ในการประเมนิในหมวด 7 ) 

อุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนสู่
อุตสาหกรรมการพิมพ์ 

6. ค ว า ม ร่ ว ม กั บ ส ถ า น
ประกอบการในอุตสาหกรรม
การพิมพ์ 

พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การ
เรียนการสอนและบริการวิชาการ
แก่สังคมให้มีประสบการณ์จาก
การนําความรู้ไปปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

2. สนับสนุนบุคลากรด้านบริการ
วิชาการมีความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการทางด้าน
อุตสาหกรรมการพิมพ์ 

1. จํานวนงานวิจัย ต่ออาจารย์ ใน
หลักสูตร 

2. จํานวนผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ 
3 .จํานวนงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
       1.1 ระบบ  

มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ตามข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  
       1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การศึกษาฤดูร้อน  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์  และต้องมีช่ัวโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเท่ากับช่ัวโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  
       1.3 การเทียบเคียงหนว่ยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 
2. การดําเนนิการหลักสูตร 
       2.1 วัน-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน  

อังคาร–เสาร์ เวลา 8:30–16:30 น. 
ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต่เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต่เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้ังแต่เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 
หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาให้เหมาะสมทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ 

       2.2 คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 
2.2.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า 

หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี)  
2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2549  
2.2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาและกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก

ของมหาวิทยาลัยสยาม 
       2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

การปรับตัวจากการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาเป็นการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ที่ต้องดูแลตนเองมากขึ้น และมีบางรายวิชาที่เป็นวิชาใหม่ ทําให้นักศึกษาที่ไม่เคยศึกษาใน
รายวิชาด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์ อีกทั้งยังมีความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ไม่เพียงพอต่อการศึกษาในสาขาวิชา  
       2.4 กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ขอ้จํากัดของนกัศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาในการเรียนและการทํากิจกรรม 

2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกท่าน ทําหน้าที่สอดส่อง ดูแล ตักเตือนให้
คําปรึกษาแนะนําและการติดตามการเรียนของนักศึกษา  
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2.4.3 จัดโครงการอบรมความรู้เบ้ืองต้นทางอุตสาหกรรมการพิมพ์ และความรู้พ้ืนฐานด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

 
       2.5 แผนการรบันักศกึษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จํานวนนักศึกษา 
ที่คาดว่าจะรับ 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 
คาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา - 30 30 30 30 

 
       2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

รายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
บํารุงการศึกษา 1,164,000 2,328,000 2,328,000 2,328,000 2,328,000 
ค่าหน่วยกิต 4,104,000 8,208,000 8,208,000 8,208,000 8,208,000 

รวม 5,335,500 10,671,000 10,671,000 10,671,000 10,671,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
งบเงนิเดือน 1,800,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 
งบพัฒนาอาจารย ์ 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
งบค่าการศึกษาภาคปฏิบัติ 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
งบพัฒนานักศกึษา 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
งบบริการวิชาการและจัดทําวารสาร 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
งบพัฒนาการเรียนการสอน 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
งบพัฒนางานบริหารและระบบ
คุณภาพ 

100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

งบทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวม 4,100,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 

 
       2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการศึกษาไม่สูง
กว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
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       2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพื่อ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2552  และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรียง
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 
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3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
       3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวม      75 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       15 หน่วยกิต 
(1.1) กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3  หน่วยกิต 
(1.2) กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร     3  หน่วยกิต 
(1.3) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    3  หน่วยกิต 
(1.4) กลุ่มวิชาเลือก       6  หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ      54 หน่วยกิต 
(2.1) กลุม่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์     6  หน่วยกิต 
(2.2) กลุม่วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม    15 หน่วยกิต 
(2.3) กลุม่วิชาเฉพาะ      33 หน่วยกิต 

-  วิชาบังคับ      24 หน่วยกิต 
-  วิชาเลือก       9  หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี      6 หน่วยกิต 
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       3.2 รายวิชา   
3.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       15 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์      3 หน่วยกิต 
100-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
 (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development)  

(2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       3 หน่วยกิต 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
 (Daily Life English)  

(3) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์    3 หน่วยกิต 
101-301 ทักษะดิจิทัลสาํหรับศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
 (Digital Literacy for 21ST Century)  

(4) กลุ่มวิชาเลือก        6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี ้
(4.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 
 (Civic Literacy in Thai and Global Context)  
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา 3(2-2-5) 
 (Designing Your Self and Personality for Leadership)  
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด 3(3-0-6) 
 (Smart Money Management)  
101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรูผ้่านกิจกรรม 3(2-2-5) 
 (Community Explorer and Service Learning)  
101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว 3(3-0-6) 
 (Politics and Law in Everyday Life)  
101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต 3(3-0-6) 
 (Philosophy, Religions and Life Style)  
101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3(2-2-5) 
 (Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)  
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 (Human Relations and Personality Development)  
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Psychology in Daily Life)  
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม ่ 3(3-0-6) 
 (ASEAN in the Modern World)  
101-112 อารยธรรมศึกษา 3(3-0-6) 
 (Civilization Studies)  
101-113 ทักษะการศึกษา 3(2-2-5) 
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 (Study Skills)  
101-114 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 (General Psychology)  
101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology)  
101-116  หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Principle of Economics)  
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม ่ 3(3-0-6) 
 (ASEAN in the Modern World)  

(4.2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     
101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 (Thai Language for Communication)  
101-202  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 3(2-2-5) 
 (Thai Language for Presentation)  
101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) 
 (English for Academic Study)  
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5) 
 (English for Professional Presentation)  
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
 (English for Proficiency Test)  
101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน 3(2-2-5) 
 (Computer Coding for Everyone)  
101-209 ภาษาจีน 1 (Chinese 1) 3(2-2-5) 
101-210 ภาษาจีน 2 (Chinese 2) 3(2-2-5) 
101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1) 3(2-2-5) 
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2) 3(2-2-5) 
101-213 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1) 3(2-2-5) 
101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2) 3(2-2-5) 

(4.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์     
101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ  3(2-2-5) 
 (Data Science and Visualization)  
101-303 เทคโนโลยีสีเขยีวเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
 (Green Technology for Sustainable Development)  
101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่  3(3-0-6) 
 (Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    
101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน 3(2-2-5) 
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 (Internet of Thing for Everyone)  
101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความย่ังยืน 3(2-2-5) 
 (Living Lab for Campus Sustainability)  
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 (Information Technology)  
101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน 3(2-2-5) 
 (Computer for Studies and Work)  
101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Life and Environment)  
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี 3(3-0-6)  
 (Healthy Diet)  
101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
 (Chemistry in Daily Life)  
101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Mathematics in Daily Life)  
101-313 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Statistics in Daily life)  
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม 3(3-0-6)  
 (Mathematics in Civilization)    
101-315 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6)   
 (Statistics and Probability)  

(4.4) กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 
 (Life, Well-Being and Sports)  
101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 (Art and Music Appreciation)  
101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม 3(3-0-6) 
 (Thai Appreciation and Unseen in Siam)  
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน 3(2-2-5) 
 (Designing Your Dream)  
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต 3(2-2-5)  
 (Yoga, Meditation and Art of Living)  
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 (Creative Photography)  

3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  53 หน่วยกิต 
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(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์     6 หน่วยกิต  
159-101 ฟิสิกส์วิศวกรรมการพิมพ์ 3(3-0-6) 
 (Printing Engineering Physics)  
159-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมการพิมพ์ 3(3-0-6) 
 (Printing Engineering Mathematics)  

(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวศิวกรรม  15 หน่วยกิต  
159-210 อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิศวกรรมการพิมพ์ 3(2-2-5) 
 (Electronics for Printing Engineering)  
159-211 เขียนแบบวิศวกรรมการพิมพ์ 3(2-2-5) 
 (Printing Engineering Drawings)  
159-212 กลศาสตร์วิศวกรรมการพิมพ์ 3(2-2-5) 
 (Printing Engineering Mechanics)  
159-214 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 (Fundamental Electrical Engineering)  
159-215 คอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรรม  3(2-2-5) 
 (Computer for Engineer)  

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะ 33 หน่วยกิต 
- วิชาบังคบั 24 หน่วยกิต 

159-213 ระบบควบคุมเครื่องจักรทางการพิมพ์ 3(2-2-5) 
 (Printing Machinery Controller)  
159-220 วัสดุทางการพิมพ์ 3(2-2-5) 
 (Printing Materials)  
159-221 เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต 3(2-2-5) 
 (Offset Printing Technology)  
159-222 การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพการพิมพ์ 3(2-2-5) 
 (Print Quality Control and Analysis)  
159-223 เครื่องจักรก่อนการพิมพ์และหลังการพิมพ์ 3(2-2-5) 
 (Pre-Press and Post Press Machinery)    
159-901 สัมมนาวิชาชีพทางวิศวกรรมการพิมพ์ 3(3-0-6) 
 (Professional Seminar in Printing Engineering)  
159-902 การเตรียมสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมการพิมพ์ 1(1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education for Printing Engineering Students)  
159-903 สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมการพิมพ์ 5(0-30-0) 
 (Co-operative Education for Printing Engineering Students)  

- วิชาเลือก       9  หน่วยกิต 
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ให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี ้
159-331 การพิมพ์สามมิติ 3(2-2-5) 
 (3 Dimensional Printing)  
159-332 การจัดการสี 3(2-2-5) 
 (Color Management)  
159-333 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 (Packaging Design)  
159-334 เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 (Packaging Printing Technology)  
159-335 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์โลหะ 3(2-2-5) 
 (Metal Packaging Printing)  
159-336 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว 3(2-2-5) 
 (Flexible Packaging Printing)  
159-337 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ 3(2-2-5) 

 (Paper Packaging Printing)  
159-338 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ลักษณะพิเศษ 3(2-2-5) 
 (Special Packaging Printing)  
159-339 นวัตกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์  3(2-2-5) 
 (Packaging Printing Innovation)  
159-340 เทคโนโลยีการพิมพ์กราวัวร์และเฟล็กโซกราฟี 3(2-2-5) 
 (Gravure and Flexographic Printing Technology)  
159-341 เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน  3(2-2-5) 
 (Screen Printing Technology)  
159-342 ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลทางการพิมพ์ 3(2-2-5) 
 (Maintenance Printing Machinery)  
159-343 กลไกและการออกแบบเครื่องจักรทางการพิมพ์ 3(2-2-5) 
 (Printing Machinery Mechanisms and Design)  

 

3.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม 
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       3.3 แผนการศึกษา 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการพิมพ์ (ต่อเนื่อง) 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
XXX-XXX วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร)์ 3(X-X-X) 
XXX-XXX วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาเลือก) 3(X-X-X) 
159-211 เขียนแบบวิศวกรรมการพิมพ์ 3(2-2-5) 
159-223 เครื่องจักรก่อนการพิมพ์และหลังการพิมพ์ 3(2-2-5) 

รวม 12 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
XXX-XXX วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 3(X-X-X) 
159-101 ฟิสิกส์วิศวกรรมการพิมพ์ 3(3-0-6) 
159-212 กลศาสตร์วิศวกรรมการพิมพ์ 3(2-2-5) 
159-214 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3(2-2-5) 

รวม 12 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
159-210 อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิศวกรรมการพิมพ์ 3(2-2-5) 
159-220 วัสดุทางการพิมพ์ 3(2-2-5) 
159-221 เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต 3(2-2-5) 
159-901 สัมมนาวิชาชีพทางวิศวกรรมการพิมพ์ 3(3-0-6) 

รวม 12 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
XXX-XXX วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร) 3(X-X-X) 
XXX-XXX วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาเลือก) 3(X-X-X) 
159-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมการพิมพ์ 3(3-0-6) 
159-222 การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพการพิมพ์ 3(2-2-5) 
159-902 การเตรียมสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมการพิมพ์ 1(1-0-2) 

รวม 13 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
159-XXX วิชาเฉพาะสาขา 3(2-2-5) 
159-XXX วิชาเฉพาะสาขา  3(2-2-5) 
159-XXX วิชาเฉพาะสาขา  3(2-2-5) 
159-903 สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมการพิมพ์ 5(0-30-0) 

รวม 14 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
159-213 ระบบควบคุมเครื่องจักรทางการพิมพ์ 3(2-2-5) 
159-215 คอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรรม 3(2-2-5) 
159-XXX วิชาเลือกเสรี 3(2-2-5) 
159-XXX วิชาเลือกเสรี 3(2-2-5) 

รวม 12 หน่วยกิต 
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       3.4  คําอธิบายรายวิชา 
3.4.1 หมวดศึกษาทั่วไป  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

101-101 หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยนื 3(3-0-6) 
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 
หลักการแนวคดิและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทาง

เศรษฐศาสตรแ์ละการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ที่ย่ังยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยมกีารเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 
 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic 
principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable 
development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society 
with SEP for sustainable development from project-based learning or case study 
 

101-102 ความเป็นพลเมืองในสงัคมไทยและสังคมโลก  3(3-0-6) 
(Civic Literacy in Thai and Global Context)    

 สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็น
ปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง
ความคิดที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของ
บุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of 
countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural 
diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility 
against corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country; 
roles and duties of individual as a Thai and global citizen 
 

101-103 การออกแบบตนเองและบคุลิกภาพเพื่อความเปน็ผูน้ํา 3(2-2-5) 
(Designing Your Self and Personality for Leadership) 

 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในท่ี
สาธารณะ การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อ่ืน การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
การทํางานเป็นทีม   
 Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem 
improvement; personality development; self-confidence improvement in public; public 
speaking development; self-introduction for first impression; leadership development; 
human relation skills; team working 
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101-104 การบริหารการเงนิอย่างชาญฉลาด 3(3-0-6)  
(Smart Money Management) 

 การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล 
นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี 
การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

 Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial 
management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; 
tax planning; entrepreneurship; management of investment port; preparation for retirement 
and financial independence 
 

101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3(2-2-5) 
(Community Explorer and Service Learning) 
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการ

พัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะ
การเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนใน
ศตวรรษที่ 21 

Learning on community context; community analysis to identify issues and 
development approaches using collaborative community based approach among learners 
and community members; techniques and enhanced skills in approaching community 
engagements, community participation, social and life skills, communication; service 
learning; project development and implementation for community development and 
services; preparation for becoming community researcher and developer in variety 
dimensions of sustainable community development in the 21ST century 
 

101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว 3(3-0-6) 
(Politics and Law in Everyday Life) 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ 

กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย
อ่ืนๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม  

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil 
Law, Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related 
to current social situations 
 

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต 3(3-0-6) 
(Philosophy, Religions and Life Style) 
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หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต 
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา 
การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จ
ในการทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; 
meanings and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, 
concentration, and wisdom; self improvement and solution of life problems through 
religious teachings; application for successful working and peaceful living with others 

 

101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)  
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การ

เลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิด
สังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ 
การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการ
เข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 

Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and 
deductive thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical 
thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; 
applied thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative 
thinking; creative thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to 
various resources for lifelong self development 

101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
(Human Relations and Personality Development) 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม

ต่างๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่
เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการทําผมเพื่อ
ส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้
ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal 
relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment to 
circumstances in society; theories of personality; individual personality development for 
social adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and 
social manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve 
personality and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation and 
proper use of language to fit circumstances 
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101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน (Psychology in Daily Life) 3(3-0-6) 
 แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และ
การรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว  
 Psychological concepts and application in daily life; human development; 
personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional 
analysis; learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental 
health and adjustment 
 

101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่ (ASEAN in the Modern World) 3(3-0-6) 
 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่ม
ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพท่ีจะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก 
ความท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการ
ของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและ
ประเทศไทยในเวทีโลก 

Great change of Asia to be global economic hub; countries with high 
economic growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  
Asian and ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization; 
progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-
cultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages 
 

101-112 อารยธรรมศึกษา (Civilization Studies) 3(3-0-6) 
  อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การ
ส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; 
modern age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks 
of fine arts in each era; historical background and cultural heritage of Thailand and 
neighboring countries in ASEAN  
 

101-113 ทักษะการศึกษา (Study Skills) 3(2-2-5) 
 คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธ์ิผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเป็นสําหรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา 
 Value of education; learning methods for success in higher education; 
necessary learning skills in 21st century; use of library and information technology; analytical 
thinking skill; critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time management 
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101-114 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) 3(3-0-6) 
 แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชา
จิตวิทยาและคณุค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
 Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives 
of the subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; 
personalities and individual differences; emotions; development of each step of life; 
intelligences and measurement; psychological disorders; mental health development; self 
understanding and development 
 

101-115 สังคมวิทยาเบือ้งต้น (Introduction to Sociology) 3(3-0-6) 
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม 
อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน มนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
 Influence of social environment to individuals, status and roles of people in 
society; influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes 
towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by 
ranking; technology progress and population change 
 

101-116 หลักเศรษฐศาสตร์ (Principle of Economics) 3(3-0-6) 
 หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
 General principles of economics regarding values, pricing and resource 
management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods 
reduction rules under the theory of cost and other factors determining demand and supply 
of products and services of product factors in the complete and incomplete competitive 
market; production factors and determination of production factors by shortening in terms of 
comparative cost 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3(2-2-5) 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาใน

การพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่
อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ 
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Thai language for communication in various situations; listening 
comprehension; principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and 
analyzing messages; principles of writing in various forms 
 

101-202 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai Language for Presentation) 3(2-2-5) 
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ  

การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือ  การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ
การทํางาน 

Using Thai language to present information in various situations such as 
academic presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; 
presentation reliable information by using the right and effective communication channel for 
learning and work 
 

101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) 3(2-2-5) 
 คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อใน
ชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
 Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 
with emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 
 

101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) 
(English for Academic Study)  

วิชาบังคับก่อน:  101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) 
การฝึกทักษะทีจ่ําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน 

และคําศัพท ์
Practice essential skills in relation to academic study; listening 

comprehension, oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary 
 

101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาํเสนอแบบมืออาชพี 3(2-2-5) 
(English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคํา และการพูดใน

สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการ
สัมภาษณ์งาน 

Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business 
presentation, and job interview 
 

101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขอ้สอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
(English for Proficiency Test)  
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 บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
การสอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็น
ประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ 

Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading 
and writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; 
practice useful examination techniques 
 

101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอรส์าํหรับทุกคน 3(2-2-5) 
(Computer Coding for Everyone) 

 ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดต้ังไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรม การติดต้ังไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูล
เข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งานคําสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทาง
คณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก 
 Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools; 
Library installation; executing from command line; data type and variable; simple input and 
output; selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and 
graphic library and graphic application 
 

101-209 ภาษาจีน 1 (Chinese 1) 3(2-2-5) 
 สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ 
อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 
 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and 
simple expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on 
correct pronunciation 
 

101-210 ภาษาจีน 2 (Chinese 2) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:  101-209  ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 
 

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1  (Japanese 1) 3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ และ สํานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคา
นะและคาตะคานะ 
 Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese 
phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence 
level; writing using Hiragana and Katakana characters  
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101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:  101-211  ภาษาญี่ปุ่น 1   

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซอ้นขึ้น คําศัพท ์และ สํานวนอย่าง
ง่าย  ฝึกการอ่านคันจิ และเขยีนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  

Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple 
expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life  
 

101-213 ภาษาเกาหล ี1 (Korean 1) 3(2-2-5) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; 

vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for 
daily communication 
 

101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:  101-213  ภาษาเกาหลี 1  

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนา
อย่างง่าย และ คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใช้
สํานวนอย่างง่าย  

Listening and speaking with more complex Korean structures; simple 
conversation and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about 
everyday life using simple expressions 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

(Digital Literacy for 21st Century) 
ความรู้พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่

ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ 
การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต 
การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    
 Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern 
technology management; basic cyber security; risks and risk management of internet and 
social media; daily life-related digital laws and social media responsibilities; online financial 
transactions; online purchase through e-commerce services; e-government services; digital 
society balancing; office application usage; info graphic creation; digital marketing 
 

101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ 3(2-2-5) 
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(Data Science and Visualization) 
ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการ

ตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
แอพลิเคชัน 
 Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of 
sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with 
applications 
 

101-303 เทคโนโลยสีีเขยีวเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
(Green Technology for Sustainable Development) 
แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย  

ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and 
management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product 
life cycle; carbon credit; carbon footprint; management of environmental impacts using 
modern technologies 
 

101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม ่ 3(3-0-6) 
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up) 
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การสํารวจ

ปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการ
แก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด หลักการสร้าง
นวัตกรรมตน้แบบ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start 
up; customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; 
product-market fit; prototyping; intellectual property rights protection 

 

101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน 3(2-2-5) 
(Internet of Thing for Everyone) 
ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลภายในและ

การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 
Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and 

connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs 
 

101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน 3(2-2-5) 
(Living Lab for Campus Sustainability) 
หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ

พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความย่ังยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อขยายผลและประยุกต์ใช้
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ในสถานที่อ่ืนๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคาร
สถานที่เพื่อประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 

Principle of living lab and its application for solving problems or improving 
buildings and environment in the university campus for sustainability; building an innovative 
scalable model for the effective project based implementation and knowledge transfer; 
project management emphasized on designing and developing buildings for sustainably 
energy saving 

 

101-307 เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technology) 3(2-2-5) 
 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ 
ทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคํา การสร้างเว็บเพจ
เบื้องต้น 

Concept of computer technology; components of computer system; the 
functions of hardware and software; data communication and computer networking; 
multimedia technology; internet and application; data retrieving; word processing 
implementation; developing basic Webpage 

 

101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน  3(2-2-5) 
(Computer for Studies and Works) 

 หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้โจทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ 
และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน  โปรแกรมนําเสนองาน 
 Principles of data and information management; types of data files; algorithm 
and problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and 
certification; trends of information technology; spreadsheet implementation; software 
presentation  
 

101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Life and Environment) 3(3-0-6) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Relationship between human and environment; significance of natural 
resources, energy, global climate change1; awareness of environmental problems and 
impacts: from pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of 
biotechnology and alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following 
philosophy of sufficiency economy 
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101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Healthy Diet) 3(3-0-6) 
 ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับ
โรค โภชนาการเพื่อการป้องกันและการบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการ
เสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร 
ความเชื่อของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 
 Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; 
nutrition and diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food 
transformation; contamination and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels; 
food stability; belief of supplementary diets and dietary supplements products; food 
innovation and marketing direction of healthy diets 
 

101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน (Chemistry in Daily Life) 3(3-0-6) 
 ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สําคัญใน
ชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมีที่
ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี 
 Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical 
compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents 
and cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical 
prevention and alleviation 
 

101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6) 
 ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
 Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of 
mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for 
problem solving and decision making in daily life 
 

101-313 สถิติในชีวิตประจําวัน (Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับ
รายจ่ายประจําวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทํานายผลการลงทุน 
และ การพยากรณ์อากาศ 
 Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income 
and expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic 
statistics in daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and 
weather forecast 
 

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม (Mathematics in Civilization) 3(3-0-6) 



 
 

มหาวิทยาลัยสยาม 
สํานักวิชาการ   31 

 

 หลักเบ้ืองต้นและพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน 
การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น ความรู้พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข 
 Fundamental principle and development of numbers and thinking system 
with numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering 
system and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical 
numbers 
 

101-315  สถิติและความน่าจะเปน็ (Statistics and Probability)   3(3-0-6) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของ
ข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความถี่ การ
ประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
  Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of 
business data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency 
distribution; statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of 
covariance and correlation coefficient; hypothesis testing 

กลุ่มวิชาพลศกึษา สุขศึกษา และสนุทรียศาสตร์   
101-401  ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย     3(2-2-5) 

(Life, Well-Being and Sports) 
สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริม

สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบ
ต่างๆในร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกําลังกายในลักษณะ
ของกีฬาเพื่อการแข่งขัน 

Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage 
life; health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, 
medication, cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of 
physical exercises on various systems of body; personal sports and game sports practices 
 

101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต     3(3-0-6) 
(Art and Music Appreciation) 
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  

นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซ้ึงใน
ศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน 
และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิต
ของมนุษย์     
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 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, 
dances and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; 
aesthetic evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of 
arts as a tool to sustain the human mind 
 

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม  3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความ

เป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเชื่อและค่านิยม วิถี
ชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน  แนวทางอนุรักษ์  สบืทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; 
identity of Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways 
of life; music; Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of 
Thainess 
 

101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน 3(2-2-5) 
(Designing Your Dream) 
ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง ต้ังสมมติฐานและ

ให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์
ความรู้ นําเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา 
และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and 
ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; 
reviewing of information in relation to formulated hypothesis from various tools; data 
collection and data analysis planning; practicing systematic process of thinking, data 
gathering, problem-solving, and group working for the presentation of ideas in order to 
enhance lifelong learning skills 
 

101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต     3(2-2-5)  
 (Yoga, Meditation and Art of Living) 
 การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 

ปรัชญาโยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การ
ฝึกสมาธิเพื่อโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควร
ปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะ
การดํารงชีวิต 
  Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; 
yoga philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; 
meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing; 
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recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic 
health concept and art of living 
 

101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
(Creative Photography) 
การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อ

สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัด
องค์ประกอบศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของ
ภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย  
  Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and 
other cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual 
communication by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera 
angle, balance, photographic creation and perspective 
 

3.4.2 หมวดวชิาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์

159-101  ฟิสิกส์วิศวกรรมการพิมพ์       3(3-0-6) 
(Printing Engineering Physics) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
กลศาสตร์ของควอนตัม เวกเตอร์ เวกเตอร์ 2 มิติ การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แนวตรง การ

เคลื่อนที่แนวโค้ง การเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งแกร็ง โมเมนต์ความเฉื่อย โมเมนตัมเชิงมุม กฎอนุรักษ์
โมเมนตัมเชิงมุม ทอร์ก พลังงานจลน์ของการหมุน การประยุกต์ใช้ควอนตัมฟิสิกส์ในงานพิมพ์ แหล่งกําเนิด
แสง อุปกรณ์ออฟโตอิเล็กทรอนิกส์ เลเซอร์ การทํางานของเลเซอร์ การนําแสง การเรืองแสงชนิดต่าง ๆ 
วัสดุอิเล็กโตรโครมิกส์ (Electrochormics)  การดูดซับแสง อุปกรณ์ประจุไฟฟ้า ระบบสี พ้ืนฐานของออฟติกส์
สําหรับงานพิมพ์ ชนิดของคลื่น การสะท้อน การกระจายของคลื่น ปริซึมและเลนส์ การสอดแทรก การวัดแสง 
แหล่งกําเนิดแสง ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

Quantum dynamics of two-dimensional motion vector, linear motion, bending 
motion, rotational motion of the object solid rock, moment of inertia, angular momentum, 
law of conservation of angular momentum, the kinetic energy of the rotating torque, the 
application of quantum physics in print, light source, electronic devices, lasers, the laser 
light, the light kinds, chromate electrolyte materials MiGs, (Electrochormics), light absorbing,  
electrification system, the basis for a series of optic type of electromagnetic wave reflection 
and dispersion, prism and lens insertion exposure light source. Operations related to the 
content 
 

159-102  คณิตศาสตร์วิศวกรรมการพมิพ์      3(3-0-6)  
(Printing Engineering Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
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อัตราส่วนและร้อยละ สถิติ ระบบจํานวนจริง เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่อง 
ดิฟเฟอเรนเชียล อินทิเกรต 

Ratio and percentage; statistics; real number; analytic geometry; limit and 
continuity; differential; integration. 
 

กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 
 

159-210  อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิศวกรรมการพิมพ์     3(2-2-5) 
(Electronics for Printing Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

  คุณสมบัติทางไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์และการใช้งานของอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ การอ่านดาต้า
ชีท การวิเคราะห์และออกแบบวงจรชนิดต่าง ๆ ปฏิบัติการวัดและทดสอบวงจรใช้งานของอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ในย่านความถี่ตํ่าและความถี่สูง ศึกษาหลักการควบคุมอัตโนมัติเบ้ืองต้น การใช้งานของอุปกรณ์
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ วงจรแปลงสัญญาณ ปฏิบัติการวัดและทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์และวงจร
ควบคุมที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและออกแบบวงจรขยายดิฟเฟอเรนเชียล เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเสียง 
ภาพและโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์กําลัง ปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
  Study of electrical properties, parameter and usage of hardware electronics, 
reading the data sheet, analysis and design of various operating cycle of test and 
measurement equipment for the electronic in the low frequency and high frequency, 
automatic control principles, the use of sensor equipment and transformation transducer, 
conversion cycle, the measurement and testing of the equipment and associated control 
circuits, the design of the study and the effects of race riots, electronic equipment and 
telecommunications systems, power electronics, action in respect of the content. 
 

159-211  เขียนแบบวิศวกรรมการพิมพ์      3(2-2-5) 
  (Printing Engineering Drawings) 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพออโธกราฟฟิก การเขียน
ภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและการกําหนดพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยและภาพคลี่ การสเกตซ์ภาพ 
แบบภาพแยกชิ้นและแบบภาพประกอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 

Lettering; orthographic projection; orthographic drawing; pictorial drawing; 
dimensioning and tolerancing; section; auxiliary views and development; freehand sketches, 
detail and assembly drawing; basic computer-aided drawing. 
 

159-212  กลศาสตร์วิศวกรรมการพิมพ์      3(2-2-5) 
(Printing Engineering Mechanics) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  ระบบแรง  แรงลัพธ์ สมดุล ความเค้น ความเครียด  แรงบิด  การล้า ของไหลสถิต คิเน
มาติกส์ของอนุภาคและวัสดุคงรูป กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
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  Force systems; resultant; equilibrium; stress, strain, torsion, fatigue, fluid static; 
kinematics of particles and rigid body; Newton’s law of motion. 
 

159-214 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น       3(2-2-5) 
  (Fundamental Electrical Engineering) 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเบ้ืองต้น วัสดุแม่เหล็ก อินดักแตนท์ หลักการพ้ืนฐานของเซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์แบบต่าง ๆ พร๊อกซิมิต้ีสวิทช์และอื่น ๆ วงจรไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้า
และเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า การส่งจ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน โปรแกรม
และการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ศึกษาการทํางานและลักษณะสมบัติของอุปกรณ์สวิทช่ิง ศึกษาการทํางานของ
มอเตอร์ชนิดต่าง ๆ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
  Primary electromagnetic field, inductive magnetic materials, basic principles of 
the sensor and transceiver transducer types, switches , electrical circuits and electrical 
power, mechanical and electrical circuits, instrumentation and electrical measurements, 
supply power and protection, electric motors and control applications, the study and 
characterization of the switching device,  the different types of motors, transformers and 
systems, action in respect of the content. 
 

159-215  คอมพิวเตอร์สําหรับงานวิศวกรรม     3(2-2-5) 
(Computer for Engineer) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ระบบคอมพิวเตอร์ และการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ การแก้ไข

ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และการติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการ และการติดต้ังระบบปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบปฏิบัติการภัยคุกคามที่เกิดกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกัน 

Computer systems and installation, Upgrading of computer, Troubleshooting 
of the computer systems, Maintenance of computer systems and preventive maintenance, 
Computer Network and the installation of a computer network, Troubleshooting of the 
computer network, Operating systems and installation, Troubleshooting of the operating 
systems, The threat to the computer system and how to protect. 
 

กลุ่มวิชาบังคบัเฉพาะสาขา 
 

159-213 ระบบควบคุมเครื่องจักรทางการพิมพ์     3(2-2-5) 
(Printing Machinery Controller) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ระบบนิวเมติกส์ ระบบไฮโดรลิกส์และการควบคุม ระบบควบคุมโดยรีเลย์ไฟฟ้า ระบบ

ควบคุมโดยอิเล็คทรอนิกส์ ดิจิทัล ระบบควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบควบคุมโดย PLC ระบบสื่อสาร
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โดยสกาด้าชนิดต่าง ๆ ดิจิทัลโมดูลชนิดต่าง ๆ ระบบแสงและแสงเลซอร์ชนิดต่าง ๆ ระบบไฟเบอร์ออฟติกส์ 
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

New pneumatic systems, hydraulic systems and control, electrical relay 
control system, controlled by electronic digital microprocessor control system (MCS-51) and 
controlled by PLC system by various Alaska Panhandle, digital module types, lighting levels 
and light source types, fiber optic, operations related to the content 
 

159-220 วัสดุทางการพิมพ์       3(2-2-5) 
(Printing Material) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุทางการพิมพ์ต่าง ๆ ได้แก่ หมึก

พิมพ์ วัสดุใช้พิมพ์ ผ้ายาง แม่พิมพ์ วัสดุไวแสง และสารเคมีทางการพิมพ์ โครงสร้าง ส่วนประกอบ คุณสมบัติ
ของวัสดุพิมพ์ในระบบการพิมพ์ออฟเซต เลตเตอร์เพรส กราวัวร์ อินทาลโย เฟล็กโซกราฟีและระบบสกรีน การ
เลือกวัสดุพิมพ์ที่เหมาะสมกับการนําไปใช้งาน ปัญหาทางการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุพิมพ์  

Science and technology knowledge for printing materials, printing ink, printing 
materials, blanket, printing plate, sensitive and printing chemicals, structure and properties 
of materials in offset, letterpress, gravure, intaglio, flexography and screen, selecting for 
printing materials to industrial work, printing problem about materials field. 
 

159-221 เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต      3(2-2-5) 
(Offset Printing Technology) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
โครงสร้างส่วนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นและป้อนม้วน 

การปรับต้ังหน่วยต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ออฟเซต  ศึกษาระบบทําความช้ืน ระบบหมึก  การเตรียมพร้อมพิมพ์  
การปฏิบัติการควบคุมเครื่องพิมพ์การซ่อมบํารุงและการดูแลรักษา  ปัญหาและการแก้ปัญหาในกระบวนการ
พิมพ์ การจําแนกประเภทและโครงสร้างของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นและป้อนม้วนระบบควบคุม
เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นและป้อนม้วนขั้นตอนและกระบวนการงานพิมพ์ออฟเซตการปรับต้ังส่วนป้อน
ส่วนพิมพ์และส่วนรองรับของเครื่องพิมพ์ออฟเซตการพิมพ์งานฮาล์ฟโทนการพิมพ์พ้ืนตายและการพิมพ์ภาพ
สอดสีการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์และปฎิบัติการพิมพ์ออฟเซต 

Structure and mechanism of sheet-fed and web-fed offset machinery, 
adjustment unit of machine, dampening and inking, printing machine controlling, operation, 
fixing and maintenance, problem and solution in printing process, structure classification, 
sheet-fed and web-fed offset machinery controlling system, workflow of printing job, setting 
of printing input and output, half-tone, solid and process printing, quality control for 
presswork, operation offset printing. 
 

159-222  การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์    3(2-2-5) 
(Print Quality Control and Analysis) 
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  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความหมายและความสําคัญของคุณภาพทางการพิมพ์ วิธีการประเมินคุณภาพการพิมพ์ ตัว

แปรที่มีผลต่อคุณภาพการพิมพ์ สภาวะมาตรฐานของกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืน
สัมพัทธ์ อุณหภูมิสี และความสว่าง เป็นต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพการพิมพ์ เช่น 
แถบควบคุมการพิมพ์ แบบฟอร์มทดสอบพิมพ์  เครื่อง densitometer   เครื่อง spectrophotometer  เป็น
ต้น การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ การควบคุมคุณภาพวัสดุทางการพิมพ์  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพขั้นตอนก่อนพิมพ์ ปัญหาและการแก้ไขคุณภาพงานก่อนพิมพ์ การ
ควบคุมคุณภาพขั้นตอนการพิมพ์  วิธีการควบคุมคุณภาพการพิมพ์ ปัญหาและการแก้ไขคุณภาพงานการพิมพ์ 
มาตรฐานทางการพิมพ์ ต่าง ๆ  เช่น  มาตรฐาน  สมอ ., มาตรฐานญี่ ปุ่น , ISO 12647, SWOP เป็น ต้น  
ความสําคัญของมาตรฐานการพิมพ์  วิธีการจัดทํามาตรฐานการพิมพ์ การควบคุมคุณภาพขั้นตอนหลังพิมพ์ 
เช่น การควบคุมคุณภาพการตัด การพับ การเก็บเล่ม การทําเล่ม การเคลือบ เป็นต้น การควบคุมคุณภาพการ
พิมพ์ระบบต่าง ๆ เช่น กราวัวร์ เฟลกโซกราฟี สกรีน เป็นต้น ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

The meaning and importance of quality printing, how to evaluate print 
quality, variables that affect print quality, standard conditions of temperature, relative 
humidity, temperature process, including print, color and brightness, tools and equipment 
used to control print quality as the print driver, print the form and a spectrophotometer or 
densitometer calibration tools and equipment, print quality materials, tools and equipment 
used in quality control, quality control process before publication, problem and solution 
quality before printing, quality control of the printing process, how to control the print 
quality, problem and solution quality printing, printing standards such as Japanese standard, 
ISO 1 2 6 4 7 , SWOP (The Specification of Web Offset Publication) The importance of the 
standard type, how to do the printing, quality control process after printing, such as quality 
control, cutting, folding, storage volumes, the volumes of the coating so the print quality 
systems such as gravure, screen as the various related  material 
 

159-223 เครื่องจักรก่อนการพิมพ์และหลังการพิมพ์     3(2-2-5) 
  (Pre-press and Post-press Machinery) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
พัฒนาการของเครื่องจักรก่อนพิมพ์ หน้าที่ ส่วนประกอบและการทํางานของเครื่องจักรก่อน

พิมพ์ รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรสําหรับงานก่อนพิมพ์ ระบบ Digital Work Flow 
อุปกรณ์ระบบดิจิทัล สําหรับการนําข้อมูลเข้า การนําผลข้อมูลออก ประเภทของข้อมูลระบบดิจิทัล การส่ง
ข้อมูลดิจิทัล การสื่อสารงานพิมพ์แบบเชื่อมโยงหรือระบบเครือข่าย เทคโนโลยี CTP หลักการและวัตถุประสงค์
ของระบบ CTP ประเภทของเทคโนโลยีระบบ ระบบการจัดการสี ความรู้เกี่ยวกับ CIP3 การพัฒนาระบบ CIP4 
ลักษณะการเชื่อมโยงของข้อมูลในระบบ CIP4 และหน้าที่ ส่วนประกอบและการทํางานของเครื่องจักรหลัง
พิมพ์ ได้แก่ เครื่องสอดไส้หนังสือ เครื่องเก็บเล่ม แท่นพับ เครื่องเย็บมุงหลังคาเครื่องไสสันทากาว เครื่องเย็บก่ี 
เครื่องเข้าปก เครื่องตัดกระดาษด้านเดียว เครื่องตัดกระดาษ 3 ด้าน เครื่องเคลือบมัน เครื่องมัดห่อ สายพาน
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ลําเลียง (conveyor) รถยก เครื่องไดคัท เครื่องพิมพ์ดุน เครื่อง Hot Stamp เป็นต้น ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

Development of pre-press machine, Components and functions of the 
machine before printing, including computer system to control pre-press machine, digital 
work flow for input and output, types of digital content, digital data transmission, print 
communications link or network, principles and objectives of the CTP, CTP technology, type 
of CTP technology, color management system, knowledge about CIP3, development and 
system linked characteristics of data in CIP4. Components and functions of the post-press 
machine sush as inserting machine, collecting machine, folding machine, wire-stitching 
machine, Perfect binding, book sewing machine, the back cover side. the third paper cutter 
machine, laminate, the conveyor, forklift, die cut machine, hot stamp machine, Printing with 
operations as related to the content. 

 

159-901  สัมมนาวิชาชีพทางวิศวกรรมการพิมพ์     3(3-0-6) 
  (Professional Seminar in Printing Engineering) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ประวัติและวิวัฒนาการด้านการพิมพ์ การพิมพ์ระบบต่าง ๆ ความก้าวหน้าของอาชีพทาง

เทคโนโลยีการพิมพ์ มลภาวะสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการพิมพ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการพิมพ์เช่น 
กฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิการพิมพ์ กฎหมายแรงงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย จริยธรรม 
บทบาทหน้าที่ สัมมนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพเชิงประสบการณ์จากผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการพิมพ์ 
สัมมนาดูงานการพิมพ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

History and evolution in printing, different of printing technology, advance in 
professional printing engineering, law in printing, safety rules in workplace, morality and role, 
advance in professional workshop with experience employed person in printing field, 
seminar and inspect activity in printery or related industry. 
 

159-902  การเตรียมสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมการพิมพ์   1(1-0-2) 
  (Pre-Cooperative Education for Printing Engineering Students) 

สถานะการศึกษา: นักศึกษาปีสุดท้าย 
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ความปลอดภัย และจริยธรรมที่จําเป็น

ก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง 
Preparing technical skills and ethics necessary to work out in industry 
 

159-903  สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมการพิมพ์    5(0-30-0) 
  (Co-operative Education for Printing Engineering Students) 

วิชาบังคับก่อน: 159-902 การเตรียมสหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมการพิมพ์ 
การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มี
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ความรู้ในสาขา พร้อมทั้งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาของ
นักศึกษา ช่วยพัฒนาความชํานาญ มีจริยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

Operations and solve problems for the establishment for a period of one 
semester in industrial or other establishments, this is in accordance with the approval of the 
department, to provide students with knowledge in the field and can be applied in practice 
actually works, the professional skills of the students in their field, helping skills, ethical and 
moral or character or personality that are essential to the operation. 

 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
 

159-331 การพิมพ์สามมิติ        3(2-2-5) 
(3 Dimensional Printing) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว ชนิดของเครื่องพิมพ์สามมิติ วัสดุที่
ใช้ในการพิมพ์สามมิติ วิธีการสร้างต้นแบบแบบรวดเร็วจากเครื่องพิมพ์สามมิติ และการแก้ไขปัญหาการพิมพ์
สามมิติ 

Introduction of rapid prototyping; types of 3D printer; 3D printing materials; 3D 
printing with fused deposition modelling; 3D printing troubleshooting. 
 

159-332 การจัดการสี        3(2-2-5) 
  (Color Management) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
การมองเห็นสี ระบบสี ปริภูมิสี พ้ืนฐานของระบบการจัดการสี สีที่ขึ้นกับอุปกรณ์และไม่

ขึ้นกับอุปกรณ์ ปริภูมิสีเชื่อมโพรไฟล์ การสร้างโพรไฟล์ของอุปกรณ์นําเข้าและอุปกรณ์แสดงผล การควบคุม
คุณภาพสําหรับดิจิทัลปรู๊ฟ 

Color vision; color system; color space; fundamental of color management 
system; device dependent and independent color; profile connection space; generation of 
input and output profiles; quality control for digital proof. 
 

159-333 การออกแบบบรรจุภัณฑ์       3(2-2-5) 
(Packaging Design) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ความสําคัญของสี
ในบรรจุภัณฑ์ การใช้ซอฟต์แวร์ทางกราฟิกเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

Principle of packaging design; components of packaging design; importance of 
color in packaging; graphic software for packaging design. 
 

159-334 เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์      3(2-2-5) 
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  (Packaging Printing Technology) 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

หลักการของระบบการพิมพ์ออฟเซต เฟล็กโซกราฟีและกราเวียร์ และระบบการพิมพ์ดิจิทัล
สําหรับการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ ประเภทและวัสดุของบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต การพิมพ์และการขึ้นรูป 
และกระบวนการบรรจุ  

Principles of offset; flexography; gravure and digital printing systems for 
packaging printing; Classification and material of packaging; Packaging production process; 
Printing and converting; Packing processes. 
 

159-335  การพิมพบ์รรจุภัณฑ์โลหะ      3(2-2-5) 
(Metal Packaging Printing) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ประเภท และสมบัติของโลหะที่เกี่ยวข้องทางการพิมพ์ กระบวนการผลิตโลหะ เทคโนโลยีการ

พิมพ์สําหรับบรรจุภัณฑ์โลหะ 
Type and properties of metal related to printing process; metal processes; 

printing technology for metal substrates. 
 

159-336 การพิมพบ์รรจุภัณฑ์อ่อนตัว      3(2-2-5) 
(Flexible Packaging Printing) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ประเภท และสมบัติของฟิล์มอ่อนตัวที่เกี่ยวข้องทางการพิมพ์ กระบวนการผลิตฟิล์มอ่อนตัว 

เทคโนโลยีการพิมพ์สําหรับบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว 
Type and properties of flexible film related to printing process; flexible 

processes; printing technology for flexible substrates. 
 

159-337 การพิมพบ์รรจุภัณฑ์กระดาษ      3(2-2-5) 
  (Paper Packaging Printing) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
    ประเภท และสมบัติของกระดาษที่ เกี่ยวข้องทางการพิมพ์ กระบวนการผลิตกระดาษ 
เทคโนโลยีการพิมพ์สําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ 

Type and properties of paper related to printing process; paper making 
processes; printing technology for paper substrates. 
 

159-338 การพิมพบ์รรจุภัณฑ์ลักษณะพิเศษ     3(2-2-5) 
  (Special Packaging Printing) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
    เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์บนวัสดุพิมพ์ลักษณะพิเศษ เทคนิคการพิมพ์ กระบวนการ
ผลิต การควบคุมคุณภาพการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ลักษณะพิเศษ 
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    Printing packaging technology for special packaging; printing techniques; 
production processes; quality control of special packaging. 
 

159-339 นวัตกรรมสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์       3(2-2-5) 
(Packaging Printing Innovation) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชน บรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง   
  Innovative packaging; universal design packaging; green packaging; logistics 
packaging. 
 

159-340  เทคโนโลยีการพิมพ์กราวัวร์และเฟล็กโซกราฟี    3(2-2-5) 
  (Gravure and Flexographic Printing Technology) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
หลักการของการพิมพ์กราวัวร์และเฟล็กโซกราฟี องค์ประกอบของการพิมพ์กราวัวร์

และเฟล็กโซกราฟี โครงสร้างของแม่พิมพ์พิมพ์กราวัวร์และเฟล็กโซกราฟี ประเภทและการใช้งานหมึกพิมพ์
และวัสดุรองรับการพิมพ์กราวัวร์และเฟล็กโซกราฟี ส่วนประกอบและชนิดของเครื่องพิมพ์กราวัวร์และเฟล็
กโซกราฟี ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของการพิมพ์กราวัวร์และเฟล์กโซกราฟี 

Principle of gravure and flexography printing; components of gravure and 
flexography printing; structure of gravure and flexography printing plates; type and printing 
inks and substrates of gravure and flexography; configuration and types of gravure and 
flexography presses; problems and troubleshoots of gravure and flexography printing.  
 

159-341  เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน      3(2-2-5) 
  (Screen Printing Technology) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
การเตรียมไฟล์ฮาล์ฟโทน การเตรียมไฟล์สีพิเศษ การทําแม่พิมพ์สกรีน หมึกพิมพ์ วัสดุและ

อุปกรณ์ เครื่องพิมพ์สกรีน เทคนิคการพิมพ์สกรีน การพิมพ์สอดสี การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการพิมพ์
สกรีน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของการพิมพ์สกรีน 

Preparing file for halftone screen; preparing file for spot color; screen plates 
making; screen ink; materials and equipment; screen machines. Screen printing techniques. 
Screen process color; quality control; standard in screen printing. problems and 
troubleshooting in screen printing. 
 

159-342 ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลทางการพิมพ์     3(2-2-5) 
  (Maintenance Printing Machinery) 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  หลักการและแนวคิดในการซ่อมบํารุง สาเหตุของการเสื่อมสภาพ  การตรวจสภาพ
เครื่องจักรกลทางการพิมพ์ การตรวจสอบทางกล สารหล่อลื่น การตรวจสอบโดยไม่ทําลาย การตรวจสอบทาง
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ไฟฟ้า การซ่อม การปรับเปลี่ยนพัฒนาทางกล ช้ินส่วนงานกล การซ่อมปรับเปลี่ยนพัฒนาทางไฟฟ้า เครื่องกล
ไฟฟ้าต่าง ๆ  อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
  Describes the fundamental and the concept of maintenance, the cause of 
failure, Printing machine inspections, mechanical inspection, flowing, Inspection without 
breaking, electrical inspection, fixing and development of electrical instrument and machine. 
 

159-343 กลไกและการออกแบบเครื่องจักรทางการพิมพ์    3(2-2-5) 
  (Printing Machinery Mechanisms and Design) 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ทบทวนระบบหน่วยของการวัด ระบบ SI ระบบอังกฤษ ความเค้น ความเครียด การบิด การ
ล้า การยึดรอยต่อ การส่งกําลังด้วย คลัตซ์ คัปปลิ้ง แบริ่ง สายพานและโซ่ขับ รอก โซ่ เฟือง ชนิดของเฟือง 
แนว ลูกเบี้ยว สปริง สปริงขดแบบกด สปริงขดแบบแรงดึง การประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน ขีดจํากัดและความ
พอดี ผลกระทบของการสึกหรอของเครื่องมือ ศึกษาและออกแบบระบบอย่างง่ายของเครื่องจักรทางการพิมพ์ 
ศึกษากลไกและการออกแบบเครื่องจักรทางการพิมพ์ที่ใช้ในปัจจุบัน 

System of units, SI system, English system, stress, tension, torsion, joint, 
transmission with clutch, coupling, bearing, belt, chain drive, pulley, gear, model of gear, 
cam, spring, coil spring, tension coil spring, assembly, limited of designing, effect of wear 
from instrument, control chart, easily printing machine system, mechanism and designing of  
printing machine in the future. 
 

3.4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม 
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       3.5  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.5.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน  
(ชม./สปัดาห์) 

ผลงานทาง
วิชาการ อาทิ 
ตํารา,งานวิจัย, 

บทความ
วิชาการ 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 อาจารย์ นางสาวอารีรัตน์  ปฐมชัยวาลย์ 373010052XXXX วท.ด. เทคโนโลยีทางภาพ/ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2555 

10 9 ภาคผนวก ค 

    วท.ม. เทคโนโลยีทางภาพ/ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2550 

  
 

    ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/2549 

  
 

    วท.บ. เทคโน โลยีท างภาพและการพิ ม พ์ /
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2548 

  
 

2 อาจารย์ นายอนันต์  เขมพาณิชย์กุล 391990009XXXX วท.ม. เทคโนโลยีทางภาพ/ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2548 

10 9 ภาคผนวก ค 

    วท.บ. เทคโน โลยีการพิ ม พ์ /มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2545 

   

3 อาจารย์ นายสามารถ  ใจซื่อ 170990024XXXX วท.ม. เทคโน โลยีการพิ ม พ์ /มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2556 

10 9 ภาคผนวก ค 

    อส .บ.  เทคโนโลยีการพิมพ์/มหาวิทยาลัยสยาม/    
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ลําดับ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน  
(ชม./สปัดาห์) 

ผลงานทาง
วิชาการ อาทิ 
ตํารา,งานวิจัย, 

บทความ
วิชาการ 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

2551 
4 อาจารย์ นายพิทักษ์พงษ์  บุญประสม 310170211XXXX ค.อ .ม.  เครื่องกล/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ/2542 
10 9 ภาคผนวก ค 

    ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล/สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ/2536 

   

    กศ.บ. ฟิสิกส์/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/
2528 

   

5 อาจารย์ นายจักรกฤษณ์  จันทร์เขียว 373030045XXXX 
 

วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม/ 
มหาวิทยาลัยสยาม/2558 

5 5 ภาคผนวก ค 

    อส .บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า/มหาวิทยาลัยสยาม/
2539 

   

3.5.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน  
(ชม./สปัดาห์) 

ผลงานทาง
วิชาการ อาทิ 
ตํารา,งานวิจัย, 

บทความ
วิชาการ 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 
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ลําดับ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน  
(ชม./สปัดาห์) 

ผลงานทาง
วิชาการ อาทิ 
ตํารา,งานวิจัย, 

บทความ
วิชาการ 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 อาจารย์ นางสาวอารีรัตน์  ปฐมชัยวาลย์ 373010052XXXX วท.ด. เทคโนโลยีทางภาพ/ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2555 

10 9 ภาคผนวก ค 

    วท.ม. เทคโนโลยีทางภาพ/ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2550 

  
 

    ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช/2549 

  
 

    วท.บ. เทคโน โลยีท างภาพและการพิ ม พ์ /
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2548 

  
 

2 อาจารย์ นายอนันต์  เขมพาณิชย์กุล 391990009XXXX วท.ม. เทคโนโลยีทางภาพ/ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2548 

10 9 ภาคผนวก ค 

    วท.บ. เทคโน โลยีการพิ ม พ์ /มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2545 

   

         
3 อาจารย์ นายสามารถ  ใจซื่อ 170990024XXXX วท.ม. เทคโน โลยีการพิ ม พ์ /มหาวิทยาลั ย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2556 
10 9 ภาคผนวก ค 

    อส .บ.  เทคโนโลยีการพิมพ์/มหาวิทยาลัยสยาม/
2551 
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ลําดับ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน  
(ชม./สปัดาห์) 

ผลงานทาง
วิชาการ อาทิ 
ตํารา,งานวิจัย, 

บทความ
วิชาการ 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

4 อาจารย์ นายพิทักษ์พงษ์  บุญประสม 310170211XXXX ค.อ .ม.  เครื่องกล/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ/2542 

10 9 ภาคผนวก ค 

    ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล/สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ/2536 

   

    กศ.บ. ฟิสิกส์/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/
2528 

   

5 อาจารย์ นายจักรกฤษณ์  จันทร์เขียว 373030045XXXX 
 

วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม/ 
มหาวิทยาลัยสยาม/2558 

5 5 ภาคผนวก ค 

    อส .บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า/มหาวิทยาลัยสยาม/
2539 

   

3.5.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ลําดับ ตําแหน่งวิชาการ ชื่อ-สกุล เลขประจาํตัวประชาชน คุณวุฒ ิ สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ 

1 อาจารย์ นายกิตติ  ยิ้มละมัย 310150184XXXX Diploma Printing/Tokyo College of PhotoGraphy, JAPAN/2510 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา) 
       4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 ได้รับประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการเรียนในหอ้งเรียน 
4.1.2 เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ในด้านทักษะวิชาชีพ การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนความ

รับผิดชอบในหน้าที่การทํางาน ความมีระเบียบวินัย ก่อให้เกิดความม่ันใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

4.1.3 เกิดทกัษะการสื่อสารข้อมูล (Communication Skill) จากการพูดคุยแลกเปลีย่นเรียนรู้จาก
พนักงานที่ปรึกษา การประชุม การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและการนําเสนองานหรือเสนอความคิดเห็น 
       4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน สําหรับนักศึกษาที่จบภาคสุดท้าย
ของชั้นปีที่ 2 หรือตามที่สํานักสหกิจศึกษากําหนดไว้โดยได้รับการเห็นชอบจากภาควิชา 
       4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

กําหนดให้นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยจะต้องมี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน 
       5.1 คําอธิบายโดยย่อของการทําโครงงาน 

โครงงานที่นักศึกษาและสถานประกอบการสนใจ ในลักษณะโครงการหรือปัญหาพิเศษให้นักศึกษา
ค้นคว้า สรุป วิเคราะห์ วิจารณ์ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงานที่สามารถทําสําเร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
       5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของโครงงาน 

นักศึกษาสามารถทําโครงงานเดี่ยวหรือทีม สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา และสามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 2 (ช้ันปีสุดท้ายของหลักสูตรต่อเนื่อง) 
       5.4 จํานวนหน่วยกิต 

5 หน่วยกิต 
       5.5 การเตรียมการ 

กําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ด้านการให้คําแนะนําและช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา 
เช่นการเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะนําแหล่งข้อมูล การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ และชั่วโมงการให้คําปรึกษา การ
จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับโครงงาน 
 
       5.6 กระบวนการประเมินผล 

นักศึกษาจัดทํารายงานโครงการสหกิจศึกษานําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่
ปรึกษา และคณะกรรมการสอบ ตามระยะเวลาที่กําหนดสอบโครงงาน  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 1. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมการใช้

ภาษาอังกฤษ 
2. ส่งเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 
3. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน

ต่างประเทศ 
1.2 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ส่งเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะ

ทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
2. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้การใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น

แหล่งข้อมูล 
1.3 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด 
  

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
       2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรม 
2) มีจริยธรรม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร  ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเข้าช้ัน

เรียนตรงเวลา  การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ให้ผู้ เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ 

กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ทําความดี 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง

คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 
4 ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการปลูกฝัง

บ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณีตัวอย่าง 

เช่นพฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 
6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรีรวมทั้ง

คุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่นการการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย  การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคท่ีเป็นไปอย่างสุจริต 
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย ความเป็นผู้นําผู้

ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 
       2.2 ด้านความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2) สามารถบูรณาการความรู้พ้ืนฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได้ 

หรือนําไปใช้เพื่อการดํารงชีวิตได้ 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เน้นการเรียนการสอนที่เป็น (Active 
Learning) 

2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสังคมโลก
ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  

3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพื่อให้มีการ
เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวัน 

5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยคํานึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุข 

6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเสนองานในรูปแบบการทํารายงาน การนําเสนอ
งานทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน 
2) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 
3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน 
4) ประเมินจากผลการการทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการทํารายงาน หรือการนําเสนองานทั้ง

เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 
       2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
2) แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องใน

รายวิชาที่เรียนได้ 
3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและ

กระบวนการต่าง ๆ ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่างเหมาะสม 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ด้วย
เหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จําลอง 

2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์จากผู้มี

ประสบการณ์ แล้วนํามาสรุปเป็นสาระความรู้ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
4) จัดการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลักษณะการประเมินสภาพ

ปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจําวัน  โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 
2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ต้ังแต่การต้ังคําถาม การสืบค้น การคิด

วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
4) ประเมินจากการจัดทําโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่นํามาใช้ใน

สถานการณ์จริง 
       2.4 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
2) สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) แสดงออกถึงภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีเหมาะสม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล  เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ  การยอมรับความแตกต่างของตนในสังคม 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรก เรื่องความรับผิดชอบ  การทํางานเป็นทีม  มีมนุษยสัมพันธ์  การเข้าใจ

วัฒนธรรมในองค์กร ในรายวิชาต่าง ๆ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ให้โอกาสให้ผู้ เรียน ได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยการเรียนรู้ เช่น 

ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้นําผู้ตามท่ีดี 

เช่น การทํางานเป็นกลุ่ม 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทํากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
2) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน 

       2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ

ดํารงชีวิต 
3) สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและนําเสนอข้อมูลได้ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และการ
นําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และการ
นําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและ
เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์เชิง
ตัวเลขสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ 

2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การนําเสนอ  ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี 
4) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              
101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก              
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา              
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              
101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม              
101-106 การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว              
101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต              
101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต              
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ              
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน              
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่              
101-112 อารยธรรมศึกษา              
101-113 ทักษะการศึกษา              
101-114 จิตวิทยาทั่วไป              
101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น              
101-116 หลักเศรษฐศาสตร์              

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
101-202 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ              
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น               



 

มหาวิทยาลัยสยาม 
สํานักวิชาการ    53 

 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน              
101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ               
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ              
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน              
101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน              
101-209 ภาษาจีน 1               
101-210 ภาษาจีน 2              
101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1              
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2              
101-213 ภาษาเกาหลี 1              
101-214 ภาษาเกาหลี 2              

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21              
101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ              
101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              
101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่                
101-305 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน              
101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน              
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ              
101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน              
101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี               
101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน               
101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน              
101-313 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล              
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รหัสวิชา รายชื่อวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม              
101-315 สถิติความน่าจะเป็น              

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร ์

101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย              
101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต              
101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม              
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน              
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดํารงชึวิต              
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์              

สรุปรวมหลักสูตร              
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 มีคุณธรรม 
1.2 มีจริยธรรม 

2.1 สามารถอธิบายถึงความรู้  
     ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2.2 สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐาน 
     ในรายวิชาต่าง ๆ ที่เรียนกับการ 
     เรียนในสาขาวิชาได้ หรือนําไปใช้ 
     เพื่อการดํารงชีวิตได้ 

3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิด 
     วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี 
     เหตุผล 
3.2 แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถ 
     ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
     อย่างต่อเนื่องในรายวิชาที่เรียนได้ 
3.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ 
     ใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด 
     หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ 
     ต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาใน 
     สถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมา 
     ก่อนได้อย่างเหมาะสม 

4.1 แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อ 
     ตนเองและผู้อื่น 
4.2 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความ 
     รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4.3 แสดงออกถึงภาวะผู้นําและ 
     ผู้ตามที่เหมาะสม 

5.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
     หรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ 
     สถิติในการดํารงชีวิต 
5.3 สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
     สื่อสารและนําเสนอข้อมูลได้ 
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3.  หมวดวิชาเฉพาะ 
       3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ 
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การบรรยายหรือการอภิปรายโดยมีสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การใช้กรณีศึกษาการสอนแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การประเมินแนวคิดหรือทัศนคติที่สะท้อนจากการอภิปราย  
2) การประเมินกระบวนการทํางานหรือการทํากิจกรรม  
3) การประเมินโดยเพื่อน  การประเมินการนําเสนอปากเปล่า 

       3.2 ความรู้ 
3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติที่ในเนื้อหาที่ศึกษา 
2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาเข้ากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3) สามารถติดตามความก้าวหน้า และเทคโนโลยีในศาสตร์ที่ศึกษา 

3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การบรรยาย  การอภิปราย   
2) การสอนแบบสัมมนา  การสอนแบบศูนย์การเรียน  การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ  การฝึก

ปฏิบัติ 
3) การไปทัศนศึกษา 
4) การสอนโดยใช้โครงงาน  การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า   
2) การประเมินการบ้าน  การประเมินผลงาน 
3) การประเมินการนําเสนอผลงานหรือการวิพากษ์  
4) การประเมินกระบวนการทํางาน 
5) การประเมินรายงานหรอืโครงงาน  การประเมินการปฏิบัติงาน 

       3.3 ทักษะทางปัญญา 
3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพในการร่วม
สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  

2) สามารถศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  วิพากษ์อย่าง
มีเหตุผล  แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  เพื่อพัฒนาวิชาชีพและการดํารงชีวิต 

3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การบรรยาย  การอภิปราย   
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2) การสอนแบบสัมมนา  การสอนโดยใช้โครงงาน  การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3) การใช้กรณีศึกษาการสอน 

3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า   
2) การประเมินการบ้าน  การประเมินผลงาน  การประเมินรายงานหรือโครงงาน 
3) การประเมินกระบวนการทํางานหรือบทบาทในการทํากิจกรรม  การประเมินการนําเสนอ

ผลงานหรือการวิพากษ์ 
       3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  
1) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานเป็นกลุ่ม 
2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการทํางานที่มอบหมาย 
3) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตาม  แสดงภาวะ

ความเป็นผู้นําและผู้ตามในสถานการณ์และระดับที่เหมาะสม  และพร้อมให้การช่วยเหลือดูและผู้ร่วมงานและ
บุคคลรอบข้าง 

 
3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 
1) การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ 
2) การสอนโดยใช้โครงงาน  การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

1) การประเมินกระบวนการทํางาน   
2) การประเมินตนเอง  การประเมินโดยเพื่อน 
3) การประเมินรายงานหรือโครงงาน 

       3.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการศึกษา และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
2) มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล และนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมในการสื่อสาร 

3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การบรรยาย ในชั้นเรียนและถามตอบ ในกรณีการเรียนภาคทฤษฏี 
2) บูรณาการการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรมในชั้น

เรียน 
3) การเรียนแบบออนไลน์ การเรียนแบบผสมผสาน  การเรียนรู้โดยการนําตนเอง 
4) การสอนโดยใช้โครงงาน  การสอนแบบสัมมนา  การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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5) การอภิปราย 
3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า  การประเมินการปฏิบัติ 
2) การนําเสนอผลงานหรือผลการศึกษาค้นคว้าหรือการวิพากษ์   
3) การประเมินรายงานหรือโครงงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง 
 

จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร ์
159-101 ฟิสิกส์วิศวกรรมการพิมพ์                

159-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมการพิมพ์                 

2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวศิวกรรม  

159-210 อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิศวกรรมการพิมพ์                
159-211 เขียนแบบวิศวกรรมการพิมพ์                
159-212 กลศาสตร์วิศวกรรมการพิมพ์                
159-214 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น                
159-215 คอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรรม                
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
2. กลุ่มวิชาเฉพาะ –2.1 วิชาบังคับ 
159-213 ระบบควบคุมเครื่องจักรทางการพิมพ์                

159-220 วัสดุทางการพิมพ์                
159-221 เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต                
159-222 การวิเคราะห์และควบคุมคณุภาพการพิมพ์                
159-223 เครื่องจักรก่อนการพิมพ์และหลังการพิมพ์                

159-901 สัมมนาวิชาชีพทางวิศวกรรมการพิมพ์                

159-902 เตรียมสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมการพิมพ์                
159-903 สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมการพิมพ์                



 

มหาวิทยาลัยสยาม 
สํานักวิชาการ    61 
 

 

จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
2. กลุ่มวิชาเฉพาะ – 2.2 วิชาเลือก  
159-331 การพิมพ์สามมิติ                
159-332 การจัดการสี                
159-333 การออกแบบบรรจุภัณฑ์                
159-334 เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์                
159-335 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์โลหะ                
159-336 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว                
159-337 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ                
159-338 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ลักษณะพิเศษ                
159-339 นวัตกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์                
159-340 เทคโนโลยีการพิมพ์กราวัวร์และเฟล็กโซกราฟี                
159-341 เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน                
159-342 ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลทางการพิมพ์                
159-343 กลไกและการออกแบบเครื่องจักรทางการพิมพ์                

สรุปรวมหลักสูตร                
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 มีคุณ ธรรม  จริยธรรม  และ

ซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ

รับผิดชอบ 
1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ 

2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

2.2 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาเข้ากับความรู้
ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า 
และเทค โน โลยี ในศาสตร์ ที่
ศึกษา 

3.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว าม รู้ ท า งด้ า น
วิชาการหรือวิชาชีพในการร่วม
สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมหรือ
ต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้
อย่างสร้างสรรค์ 

3.2 สามารถศึกษาค้นคว้าแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์  วิพากษ์อย่างมี
เหตุผล  แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ  เพื่อพัฒนาวิชาชีพและ
การดํารงชีวิต 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถ
ทํางานเป็นกลุ่ม 

4.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่มอบหมาย 

4.3 มีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะ
ผู้นําและผู้ตาม  แสดงภาวะ
ความเป็นผู้นํ าและผู้ตามใน
ส ถ าน ก า รณ์ แ ล ะ ร ะ ดั บ ที่
เหมาะสม  และพร้อมให้การ
ช่วยเหลือดูและผู้ร่วมงานและ
บุคคลรอบข้าง 

5.1 มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
เพื่อการศึกษา และแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

5.2 มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล และ
นํ า เส น อ ผ ล ง าน ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

5 .3  ใช้ ภ าษ า เพื่ อ ก ารสื่ อ ส ารให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

5.4 สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมใน
การสื่อสาร 

 
 



 

มหาวิทยาลัยสยาม 
สํานักวิชาการ  63 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

1.1 นักศึกษามีสิทธ์ิเข้าสอบในรายวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงที่มีการ
สอนในวิชานั้น 

1.2 สัญลักษณ์ของการวัดผล 
ผลการสอบของแต่ละรายวิชา จะวัดออกมาเป็นลําดับขั้น (Grade) โดยมีแต้มประจํา (Grade Point) ดังนี้ 

         ลําดับขัน้           ความหมาย   แต้ม 
  A   ดีเยี่ยม    4.00 
  B+    ดีมาก    3.50 
  B    ดี    3.00 
  C+    ค่อนข้างดี   2.50 
  C   พอใช้     2.00 
  D+    อ่อน    1.50 
  D   ผ่าน     1.00 
  F   ตก       0 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 มีกระบวนการดังนี้ 

2.1  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําภาควิชา ทําหน้าที่ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง มคอ. 3 
และ มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ รวมทั้งสรุปข้อเสนอแนะเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชาในการเรียนการสอน
ของภาคการศึกษาถัดไป 

2.2  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประจําภาควิชา ทําหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาต่างๆ เพื่อกํากับดูแลให้เป็นไปตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

2.3  มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับรองศาสตราจารย์หรือปริญญาเอกจากภายนอกและภายใน
สถาบัน ทําหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อสอบและกระบวนการวัดและประเมินผล 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ศึกษาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ตํ่ากว่า 2.00  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
       1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย 

1.1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ 
1.1.2 สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฏระเบียบต่าง ๆ 
1.1.3 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
1.1.4 มีการจัดทําเอกสารเป็นคู่มือสําหรับอาจารย์ใหม่ 

       1.2 มอบหมายอาจารย์ผู้อาวุโสงานเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
1.2.1 ให้คําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 
1.2.2 ให้คําแนะนําและให้เข้ารับการอบรมการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

       1.3  การดําเนินการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน ความรู้ที่ทันสมัย ทักษะที่พึงมีสําหรับการ

เป็นอาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนถึงการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมให้เข้าร่วม
การประชุม สัมมนา และอบรมในสถาบันอื่น ๆ ดังนี้ 

1.3.1  สนับสนุนให้เข้าฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

1.3.2  สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการเรียนการสอน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

1.3.3  สนับสนุนให้ศึกษาดูงาน อบรม ทั้งในและต่างประเทศ 
1.3.4  สนับสนุนให้ทํางานวิจัย 
1.3.5  แนะนําทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.3.6  ร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ในคณะต่างๆ รวมทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย และตีพิมพ์ผลงา 
1.3.7  สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
1.3.8  จัดต้ังหัวหน้าผู้ประสานงานวิจัยของคณะเพื่อช่วยอาจารย์ในการทําวิจัย 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
       2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน 
ผู้บริหารและผู้เรียน 

2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําปี โดย
เน้นที่ต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิตามรายละเอียดหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา  

2.1.3 สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลทั้ง formative  
assessment และsummative assessment  ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน การทํา blue print การออกข้อสอบ 
การประเมินผล (ตัดเกรด) อิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม 
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2.1.5 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล 

2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน 
2.1.7 สนับสนุนให้ทําวิจัยในชั้นเรียน 
2.1.8 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

       2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทักษะปฏิบัติ 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการ (ศึกษาต่อ) และการเพิ่มคุณวุฒิตําแหน่ง

วิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 
2.2.3 กําหนดเป็นนโยบายที่อาจารย์ทุกคนควรปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง 
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนต้องมีจริยธรรม คุณธรรมวิชาชีพในการฝึกปฏิบัติ 
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หมวดที่ 7. การประกันคณุภาพหลักสูตร  
 
การดําเนินงานของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 รวมทั้ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 1) การกํากับมาตรฐาน  2) บัณฑิต  3) นักศึกษา  4) อาจารย์  5) หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตรมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
       1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะจํานวน
และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทําหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯและ
ข้อกําหนดของหลักสูตรและอยู่ประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 
       1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 
       1.3 หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดภายใน 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
 

2. บัณฑิต 
       2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการกําหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้  
3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ  5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 
       2.2 การมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้สําเร็จการศึกษา 

 
3. นักศึกษา 
       3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกดําเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
โดยในการดําเนินการรับนักศึกษากําหนดให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมเข้าศึกษาใน
หลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษา มีการปรับพ้ืนฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่กําหนด  
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       3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้คําปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
       3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อให้มีนักศึกษาคงอยู่และสําเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  

 
4. อาจารย ์
       4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  หลักสูตรมีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่
ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์   เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ทําให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมี
การส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
       4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ให้มีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ รวมท้ังมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
       4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรคงอยู่และ
มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับคุณภาพดี  
 
5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
       5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการปรับปรุงสาระ
รายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ทําให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการของประเทศ 
       5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชา
ที่สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการกําหนดผู้สอน การกํากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ที่ทําให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 
       5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และกํากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบผลการเรียนรู้
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ในรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์  ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนา
วิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่
เชื่อถือได้ ที่ทําให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
       5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การดําเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ    
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการดําเนินงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสม

ต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้ระดับคะแนนคุณภาพดี และมีกระบวนการปรับปรุง
เพื่อเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดย
หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์หลักที่จําเป็นในการจัดการเรียนการสอน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Index) 
 

ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1.อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ. 5 
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

5.จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6.มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8.อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน  

     

9.อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

     

10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้บงัคับ (ข้อที ่1-5) 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 12 12 12 12 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
       1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน (กระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การนําไปใช้ การประเมิน 
 การสอน และนํามาแก้ไขปรับปรุง การหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่ม) 

อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผู้เรียนในหัวข้อที่กําหนดนักศึกษามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การต้ังคําถามและการตอบคําถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนนํา
ผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
       1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

หลังสอบกลางภาค นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาจะทําการประเมินการสอนของอาจารย์
ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจง
เกณฑ์การประเมินผลรายวิชารวมทั้งการใช้สื่อการสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
       2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       2.2 คณะกรรมการดําเนินการสํารวจข้อมูลการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน บัณฑิตที่จบ
การศึกษาซึ่งศึกษาโดยใช้หลักสูตรที่ต้องการประเมิน ผู้ใช้บัณฑิต  อาจารย์ประจําหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
       2.3 ประมวลผลการสํารวจ 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
นําข้อมูลการสํารวจการประเมินหลักสูตรทั้งหมดทําการวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาผลการสํารวจ และ

นํามาปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนําเสนอแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาต่อไป  
 



 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2560 

 
และ 

 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ (ต่อเนื่อง) พ.ศ.  2562
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพิมพ์ (ต่อเนื่อง)  
และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพิมพ์ (ต่อเนื่อง) 

ของมหาวิทยาลัยสยาม 
. 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุพ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
1. ชื่อหลักสูตร 
1.1 ชื่อภาษาไทย : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
        สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

1. ชื่อหลักสูตร 
1.1 ชื่อภาษาไทย : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
        สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

 

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Industrial Technology Program in Printing 
Engineering (Continuing Program) 

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Industrial Technology Program in Printing 
Engineering (Continuing Program) 

2. ชื่อปริญญา 
 2.1 ชื่อภาษาไทย    
    2.1.1ชื่อเต็ม : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการพิมพ์) 
    2.1.2 ชื่อย่อ : อส.บ. (วิศวกรรมการพิมพ์) 
  2.2 ภาษาอังกฤษ    
    2.2.1 ชื่อเต็ม : Bachelor of Industrial Technology (Printing Engineering) 
    2.2.2 ชื่อย่อ :  B.Ind.Tech. (Printing Engineering) 

2. ชื่อปริญญา 
 2.1 ชื่อภาษาไทย    
    2.1.1ชื่อเต็ม : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการพิมพ์) 
    2.1.2 ชื่อย่อ : อส.บ. (วิศวกรรมการพิมพ์) 
  2.2 ภาษาอังกฤษ    
    2.2.1 ชื่อเต็ม : Bachelor of Industrial Technology (Printing Engineering) 
    2.2.2 ชื่อย่อ :  B.Ind.Tech. (Printing Engineering) 

3.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
      76 หน่วยกิต 

3.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
      75 หน่วยกิต 

ลดจํานวนหน่วยกิตเรียน
ตลอดหลักสูตรจาก  76 
เป็น 75 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุพ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  
        1. ดร.อารีรัตน์  ปฐมชัยวาลย์ 
        2. อาจารย์อนันต์  เขมพาณิชย์กุล 
        3. อาจารย์สามารถ  ใจซื่อ 
        4. อาจารย์พิทักษ์พงษ์  บุญประสม 
        5. อาจารย์จักรกฤษณ์  จันทร์เขียว 

4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  
        1. ดร.อารีรัตน์  ปฐมชัยวาลย์ 
        2. อาจารย์อนันต์  เขมพาณิชย์กุล 
        3. อาจารย์สามารถ  ใจซื่อ 
        4. อาจารย์พิทักษ์พงษ์  บุญประสม 
        5. อาจารย์จักรกฤษณ์  จันทร์เขียว 

 

5. หลักสูตร 
5.1 จํานวนหน่วยกิตรวม 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร 

 
76 หนว่ยกิต 

5. หลักสูตร 
5.1 จํานวนหน่วยกิตรวม 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร 

 
75 หนว่ยกิต 

 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                              
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

16 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 4 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
1.4 กลุ่มวิชาเลือก 

15 หน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 

ลดจํานวนหน่วยกิต จาก 
16 เป็น 15 หน่วยกิต 
เพิ่มกลุ่มวิชาเลือกเสรี 
 
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา    
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์    
2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม      
2.3  กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา          
2.4  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา            

54 หนว่ยกิต 
 6 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
24 หน่วยกิต 
 9 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา    
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์    
2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม          
2.3  กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา  
2.4  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา            

54 หนว่ยกิต 
6 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
24 หน่วยกิต 
 9 หน่วยกิต 

 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                   6 หน่วยกิต (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุพ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน        17 หน่วยกิต  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 15 หน่วยกิต ลดจํานวนหน่วยกิตหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปจาก 16 เป็น 
15 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต  1.1กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต ลดจํานวนหน่วยกิต 6 เป็น 3 
หน่วยกิต ให้เรียนและเลือกเรียนจากรายวิชา ดังนี้ ให้เลือกเรียนจากรายวิชา ดังนี้ 

100-101  หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 100-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
 (Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency 

Economy) 
  (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable 

Development) 
  

100-102   ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต 3(3-0-6) 101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต         3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Philosophy, Religions and Life Style)   (Philosophy, Religions and Life Style)    
100-103   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5)   101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5)   เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   (Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Human Relations and Personality Development)   (Human Relations and Personality Development)  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Psychology in Daily Life)   (Psychology in Daily Life)  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่ 3(3-0-6) 101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (ASEAN in the Modern World)   (ASEAN in the Modern World)  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
100-107 อารยธรรมศึกษา 3(3-0-6) 101-112 อารยธรรมศึกษา 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Civilization Studies)   (Civilization Studies)  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
100-108 ทักษะการศึกษา  3(2-2-5) 101-113   ทักษะการศึกษา  3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Study Skills)   (Study Skills)  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
111-101 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 101-114 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (General Psychology)   (General Psychology)   
       
111-102 สังคมวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Introduction to Sociology)   (Introduction to Sociology)   
111-103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 101-116 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
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 (Principle of Economics)   (Principle of Economics)   
111-106 สันติภาพศึกษา 2(2-0-4)    ยกเลิก 
 (Peace Studies)      
111-107 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4)    ยกเลิก 
 (Introduction to Intellectual Property)      
112-101 อารยธรรม 3(3-0-6)    ยกเลิก 
 (Civilizations)        
112-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและ ตรรกศาสตร์ 3(3-0-6)    ยกเลิก 
 (Fundamental of Philosophy and Logic)      
112-103 มนุษย์กับวรรณกรรม 3(3-0-6)    ยกเลิก 
 (Man and Literature)                      
112-104 มนุษย์กับศิลปะ 3(3-0-6)    ยกเลิก 
 (Man and Arts)      
112-106 ไทยศึกษา 3(3-0-6)    ยกเลิก 
 (Thai Studies)       
112-107 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6)    ยกเลิก 
 (Comparative Religions)                   
112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว 2(2-0-4)    ยกเลิก 
 (Family Life Planning)      
112-109 ดนตรีปฏิบัติ 2(1-2-3)    ยกเลิก 
 (Music practice)                            

   101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) เปิดใหม่ 
    (Civic Literacy in Thai and Global Context)     

   101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา   3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (Designing Your Self and Personality for Leadership)   

   101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด 3(3-0-6) เปิดใหม่ 
    (Smart Money Management)   

   101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม    3(2-2-5) เปิดใหม่ 
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    (Community Explorer and Service Learning)   

   101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว 3(3-0-6) เปิดใหม่ 
    (Politics and Law in Everyday Life)   

1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 หน่วยกิต ลดจํานวนหน่วยกิต 4 เป็น 3 
หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  4 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต 

159-111 ภาษาอังกฤษวิศวกรรม 1 2(1-2-3)    ยกเลิก 
 (Engineering English 1)      

159-112 ภาษาอังกฤษวิศวกรรม 2 2(1-2-3)    ยกเลิก 
 (Engineering English 2)      

   101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (Thai Language for Communication)   

   101-202 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ   เปิดใหม่ 
    (Thai Language for Presentation)   

114-301 ภาษาอังกฤษ 5 2(1-2-3)    ยกเลิก 
 (English 5)      

114-302 ภาษาอังกฤษ 6 2(1-2-3)    ยกเลิก 
 (English 6)      

114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2(1-2-3)    ยกเลิก 
 (English Usage for Profession)      

114-304   เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางวิชาชีพ 2(1-2-3)     ยกเลิก 
 (English Presentation Techniques for Profession)      

   101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น 3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (English for Remediation)   

   101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (Daily Life English)   
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   101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (English for Academic Study)   

   101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (English for Professional Presentation)   

   101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน 3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (English for Proficiency Test)   

   101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน 3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (Computer Coding for Everyone)   

113-103   ภาษาจีน 1 (Chinese 1) 2(1-2-3) 101-209 ภาษาจีน 1 (Chinese 1) 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเพิ่มหน่วยกิต 

113-104   ภาษาจีน 2 (Chinese 2) 2(1-2-3) 101-210 ภาษาจีน 2 (Chinese 2) 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเพิ่มหน่วยกิต 
113-105 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1) 2(1-2-3) 101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1) 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเพิ่มหน่วยกิต 

113-106   ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2) 2(1-2-3) 101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2) 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเพิ่มหน่วยกิต 

113-111 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1) 2(1-2-3) 101-213 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1) 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเพิ่มหน่วยกิต 

113-112 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2) 2(1-2-3) 101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2) 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเพิ่มหน่วยกิต 

102-101 ภาษาพม่า 1 (Burmese 1) 2(1-2-3)    ยกเลิก 
102-102 ภาษาพม่า 2 (Burmese 2) 2(1-2-3)    ยกเลิก 
102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1 (Bahasa Indonesia 1) 2(1-2-3)    ยกเลิก 
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2 (Bahasa Indonesia 2) 2(1-2-3)    ยกเลิก 
102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1 (Bahasa Malaysia 1) 2(1-2-3)    ยกเลิก 
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2 (Bahasa Malaysia 2) 2(1-2-3)    ยกเลิก 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560  หลักสูตรปรับปรงุพ.ศ. 2562  สาระการแก้ไข 
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต ลดจํานวนหน่วยกิต 6 เป็น 3 

หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต 
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   101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (Digital Literacy for 21ST Century)   

   101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ   3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (Data Science and Visualization)   

   101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) เปิดใหม่ 
    (Green Technology for Sustainable Development)   

   101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจ
ใหม่ 

3(3-0-6) เปิดใหม่ 

    (Logic and Design Thinking for Innovation and Start 
Up) 

  

   101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน   3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (Internet of Thing for Everyone)   

   101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน 3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (Living Lab for Campus Sustainability)   

121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Information Technology)   (Information Technology)  ปรับคําอธิบายรายวิชา 

121-102 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน 3(2-2-5) 101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Computer for Studies and Work)   (Computer for Studies and Work)  ปรับคําอธิบายรายวิชา 

121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Life and Environment)   (Life and Environment)  ปรับคําอธิบายรายวิชา 

121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี 3(3-0-6) 101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Food for Good Health)   (Food for Good Health)  ปรับคําอธิบายรายวิชา 

121-105 เคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Chemistry in Daily Life)   (Chemistry in Daily Life)  ปรับคําอธิบายรายวิชา 

121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Mathematics in Daily Life)   (Mathematics in Daily Life)  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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121-107   สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) 101-313 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Basic Statistics for Data Analysis)   (Basic Statistics for Data Analysis)  ปรับคําอธิบายรายวิชา 

120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)    ยกเลิก 
 (Man and Environment)       

125-101 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม 3(3-0-6) 101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Mathematics in Civilization)    (Mathematics in Civilization)    

126-316 สถิติและความน่าจะเป็น     3(3-0-6)   101-315 สถิติและความน่าจะเป็น     3(3-0-6)   เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Statistics and Probability)   (Statistics and Probability)  ปรับคําอธิบายรายวิชา 

   1.4 กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต  

   ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
(1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(1.2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
(1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(1.4) กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

 

   101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย 3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (Life, Well-Being and Sports)    

   101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6) เปิดใหม่ 
    (Art and Music Appreciation)   

   101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม 3(3-0-6) เปิดใหม่ 
    (Thai Appreciation and Unseen in Siam)   

   101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน 3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (Designing Your Dream)   

   101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต 3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (Yoga, Meditation and Art of Living)   

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
ให้เรียนและเลือกเรียนจากรายวิชา ดังนี้ 

54 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
ให้เรียนและเลือกเรียนจากรายวิชา ดังนี้ 

54 หน่วยกิต  
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2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร ์ 6 หน่วยกิต  

159-101 ฟิสิกส์วิศวกรรมการพิมพ์  
(Printing Engineering Physics) 

3(3-0-6) 159-101 ฟิสิกส์วิศวกรรมการพิมพ์  
(Printing Engineering Physics) 

3(3-0-6)  

159-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมการพิมพ์  
(Printing Engineering Mathematics) 

3(3-0-6) 159-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมการพิมพ์  
(Printing Engineering Mathematics) 

3(3-0-6) 

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวศิวกรรม 15 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวศิวกรรม 15 หน่วยกิต  
159-210 อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิศวกรรมการพิมพ์ 3(2-2-5) 159-210 อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิศวกรรมการพิมพ์ 3(2-2-5)  
 (Electronics for Printing Engineering)   (Electronics for Printing Engineering)   
159-211 เขียนแบบวิศวกรรมการพิมพ์ 3(2-2-5) 159-211 เขียนแบบวิศวกรรมการพิมพ์ 3(2-2-5)  
 (Printing Engineering Drawings)   (Printing Engineering Drawings)   
159-212 กลศาสตร์วิศวกรรมการพิมพ์ 3(2-2-5) 159-212 กลศาสตร์วิศวกรรมการพิมพ์ 3(2-2-5)  
 (Printing Engineering Mechanics)   (Printing Engineering Mechanics)   
152-383 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น          3(2-2-5) 159-214 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น          3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Fundamental Electrical Engineering)   (Fundamental Electrical Engineering)   
155-103 คอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรรม             3(2-2-5) 159-215 คอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรรม             3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 (Computer for Engineer)   (Computer for Engineer)   
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ – วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ – วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต  
ให้เรียนตามรายวิชาดังนี้  ให้เรียนตามรายวิชาดังนี้  
159-213 ระบบควบคุมเครื่องจักรทางการพิมพ์ 3(2-2-5) 159-213 ระบบควบคุมเครื่องจักรทางการพิมพ์ 3(2-2-5)  
 (Printing Machinery Controller)   (Printing Machinery Controller)  
159-220 วัสดุทางการพิมพ์ 3(2-2-5) 159-220 วัสดุทางการพิมพ์ 3(2-2-5)  
 (Printing Materials)   (Printing Materials)  
159-221 เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต 3(2-2-5) 159-221 เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต 3(2-2-5)  
 (Offset Printing Technology)   (Offset Printing Technology)  

159-222 การวิเคราะห์และควบคุมคณุภาพการพิมพ์ 3(2-2-5) 159-222 การวิเคราะห์และควบคุมคณุภาพการพิมพ์ 3(2-2-5)  
 (Print Quality Control and Analysis)   (Print Quality Control and Analysis)   
159-223 เครื่องจักรก่อนการพิมพ์และหลังการพิมพ์ 3(2-2-5) 159-223 เครื่องจักรก่อนการพิมพ์และหลังการพิมพ์ 3(2-2-5)  
 (Pre-Press and Post Press Machinery)     (Pre-Press and Post Press Machinery)     
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560  หลักสูตรปรับปรงุพ.ศ. 2562  สาระการแก้ไข 
159-901 สัมมนาวิชาชีพทางวิศวกรรมการพิมพ์ 3(3-0-6) 159-901 สัมมนาวิชาชีพทางวิศวกรรมการพิมพ์ 3(3-0-6)  
 (Professional Seminar in Printing Engineering)   (Professional Seminar in Printing Engineering)   
159-902 การเตรียมสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมการพิมพ์ 1(1-0-2) 159-902 การเตรียมสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมการพิมพ์ 1(1-0-2)  
 (Pre-Cooperative Education for Printing Engineering 

Students) 
  (Pre-Cooperative Education for Printing Engineering 

Students) 
  

159-903 สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมการพิมพ์ 5(0-30-0) 159-903 สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมการพิมพ์ 5(0-30-0)  
 (Co-operative Education for Printing Engineering 

Students) 
  (Co-operative Education for Printing 

Engineering Students) 
 

3. กลุ่มวิชาเฉพาะ-  วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาเฉพาะ -  วิชาเลือก 9  หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
159-331 การพิมพ์สามมิติ  3(2-2-5) 159-331 การพิมพ์สามมิติ  3(2-2-5)  
 (3 Dimensional Printing)   (3 Dimensional Printing)  
159-332 การจัดการสี  

(Color Management) 
3(2-2-5) 159-332 การจัดการสี  

(Color Management) 
3(2-2-5)  

159-333 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 159-333 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5)  

 (Graphic for Packaging Design)   (Graphic for Packaging Design)  

159-334 เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 159-334 เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5)  

 (Packaging Printing Technology)   (Packaging Printing Technology)  

       

159-335 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์โลหะ 3(2-2-5) 159-335 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์โลหะ 3(2-2-5)  

 (Metal Packaging Printing)   (Metal Packaging Printing)  

159-336 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว 3(2-2-5) 159-336 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว 3(2-2-5)  

 (Flexible Packaging Printing)   (Flexible Packaging Printing)  

159-337 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ 3(2-2-5) 159-337 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ 3(2-2-5)  

 (Paper Packaging Printing)   (Paper Packaging Printing)  

159-338 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ลักษณะพิเศษ 3(2-2-5) 159-338 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ลักษณะพิเศษ 3(2-2-5)  
 (Special Packaging Printing)    (Special Packaging Printing)    
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560  หลักสูตรปรับปรงุพ.ศ. 2562  สาระการแก้ไข 
159-339 นวัตกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 159-339 นวัตกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5)  
 (Packaging Printing Innovation)   (Packaging Printing Innovation)   

159-340 เทคโนโลยีการพิมพ์กราวัวร์และเฟล็กโซกราฟี 3(2-2-5) 159-340 เทคโนโลยีการพิมพ์กราวัวร์และเฟล็กโซกราฟี 3(2-2-5)  

 (Gravure and Flexographic Printing Technology)   (Gravure and Flexographic Printing Technology)  

159-341 เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน 3(2-2-5) 159-341 เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน 3(2-2-5)  

 (Screen Printing Technology)   (Screen Printing Technology)  

   159-342 ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลทางการพิมพ์ 3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (Maintenance Printing Machinery)   

   159-343 กลไกและการออกแบบเครื่องจักรทางการพิมพ์ 3(2-2-5) เปิดใหม่ 
    (Printing Machinery Mechanisms and Design)   

4. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 4. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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ดร.อารีรัตน์  ปฐมชัยวาลย์ 

ประวตัิการศกึษา 

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.ด. เทคโนโลยีทางภาพ 2555 
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.ม. เทคโนโลยีทางภาพ 2550 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2549 
ปริญญาตร ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.บ. เทคโนโลยีทางภาพและการพมิพ์ 2548 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์ 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน     อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมการพิมพ์ สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  
พ.ศ. 2550 – 2552         อาจารย์ประจําสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
พ.ศ. 2548 - 2558         ผู้ช่วยวิจัยและสอน  ภาควิชา เทคโนโลยีทางภาพและการพิม พ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผลงานวิจัย 
บทความวิจัย (Publication) 
อารีรัตน์ ปฐมชัยวาลย์. (2560). แบบจําลองการทํานายสีจากข้อมูลสเปกตรัมของการพิมพ์อิงค์เจ็ท . 

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 6(2), 6-13. 

Areerat Pathomchaiwal. (2016). Fusion tone mapping for HDR images. Engineering Journal of 
Siam University, 33, 14-20. 

รายวชิาที่สอน 
1. เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 
2. สัมมนาวิชาชีพทางเทคโนโลยีการพิมพ์ 
3. คณิตศาสตร์ทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 
4. ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 1 
5. ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 2 
6. ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 
7. การจัดการสี 
8. สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
9. คณิตศาสตร์วิศวกรรมการพิมพ์ 
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อาจารย์อนันต์  เขมพาณิชย์กุล 

ประวตัิการศกึษา 

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.ม. เทคโนโลยีทางภาพ 2548 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
วท.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์ 2544 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์ 
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน      อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมการพิมพ์ สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
พ.ศ . 2544 - 2546        เจ้าหน้าที่ เทคนิค บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ผลงานวิจัย 
บทความวิจัย (Publication) 
Kamonwon Haemaab, Thananchai Piroonpanc, Saowaluk Taechutrakul, Anan Kempanichkul, 

and Wanvimol Pasanphanab. (2017). Piperidine-conjugated polyfunctional star-shaped 
PLLA as a novel bio-based antioxidant additive for bioplastics. Polymer Degradation 
and Stability, 143, 145-154. 

รายวิชาที่สอน 
1. วัสดุทางการพิมพ์  
2. การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพการพิมพ์  
3. การจัดการผลิต 
5. สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
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อาจารย์สามารถ  ใจซื่อ 

ประวตัิการศกึษา 

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

วท.ม. เทคโนโลยีการพิมพ์ 2556 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสยาม อส.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์ 2551 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน     อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมการพิมพ์ สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
พ.ศ. 2550 - 2551          ช่างพิมพ์ บริษัท ศรีสยามพริ้น แอนด์ แพ็ค จํากัด 

ผลงานวิจัย 
ประชุมวิชาการ (Conference Presentations and Proceedings) 
สามารถ ใจซื่อ. (2556). การผลิตหมึกพิมพ์ออฟเซตฐานน้ํามันรําข้าว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

รายวิชาที่สอน 
1. สัมมนาวิชาชีพทางเทคโนโลยีการพิมพ์  
2. เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต 
3. การพิมพ์ระบบป้อนม้วน  
4. สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
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อาจารย์พทิักษ์พงษ์  บุญประสม 

ประวตัิการศกึษา 

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ .ม.  วิศวกรรมเครื่องกล 2542 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2536 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กศ.บ. ฟิสิกส ์ 2528 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม 
พ.ศ. 2529 – 2550 อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสยาม 

หนังสือ/ตํารา 
เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Aided Drafting) พิมพ์ครั้งที่ 3:2553 
คู่มือปฏิบัติงานเครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC-Milling Operating Manual) พิมพ์ครั้งที่ 1:2549 

ผลงานวิจัย 
บทความวิจัย (Publication) 
พิทักษ์พงษ์ บุญประสม. (2559). เครื่องมือช่วยประกอบชุดราวกริปเปอร์พากระดาษสําหรับเครื่องพิมพ์

ออฟเซตป้อนแผ่น. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 4(1), 
35-44. 

พิทักษ์พงษ์ บุญประสม. (2559). การพัฒนาเครื่องมือวัดปรับต้ังฐานรองฟันจับกระดาษของเครื่องพิมพ์
ออฟเซตป้อนแผ่นโดยใช้นาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์แทนการใช้กระดาษเคมีแบบเดิม . วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 17(1), 52-64. 

ประชุมวิชาการ (Conference Presentations and Proceedings) 
พิทักษ์พงษ์ บุญประสม. (2560). การพัฒนาเครื่องมือวัดแบบพกพาสําหรับวัดความหนาของผ้ายางบนโม

ผ้ายางของเครื่องพิมพ์ออฟเซต. ใน การประชุมวิชาการด้านพัฒนาการดําเนินงานทางอุตสาหรรม
กรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (CIOD2017) (หน้า 110). กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

พิทักษ์พงษ์ บุญประสม. (2559). การจําลองและการวิเคราะห์การไหลของน้ําพลาสติกในการฉีดขึ้นรูปช้ินงาน
สายรัดห้ามเลือด. ใน การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ (หน้า 71-
76). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 
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พิทักษ์พงษ์ บุญประสม. (2557). การพัฒนาเครื่องมือถอดรองเพลาฟันจับของเครื่องพิมพ์ป้อนแผ่น. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 12. นครนายก: วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

รายวิชาที่สอน 
1. กลศาสตร์วิศวกรรม  
2. การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทางการพิมพ์  
3. เทคโนโลยีเครื่องจักรกล CNC   
4. เขียนแบบวศิวกรรม  
5. กลไกและการออกแบบเครื่องจักรทางการพิมพ์ 
6. สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ์  
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อาจารย์จักรกฤษณ์  จันทร์เขียว 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสยาม วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม 2558 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสยาม อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2539 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมการพิมพ์ สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
พ.ศ. 2539 - 2560  อาจารย์ประจํ าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสยาม 

ผลงานวิจัย 
บทความวิจัย (Publication) 
ประสพโชค โห้ทองคํา, จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และสุดาพรอร่ามรุณ. (2552). เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่สําหรับ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 10(2), 62-71. 
สุดาพร ชาตาพุทธิสวรรค์, จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และวิจิตร กิณเรศ. (2552). การออกแบบและวิเคราะห์

แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับกําลังตํ่า แรงดันสูง ความถี่สูง สําหรับการสร้างโอโซนด้วยสนามไฟฟ้าที่มี
ความไม่สม่ําเสมอสูง. วิศวกรรมสาร มข., 36(1), 49-58. 

ประชุมวิชาการ (Conference Presentations and Proceedings) 
จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และสุดาพร ชาตาพุทธิสวรรค์. (2558). การศึกษา ออกแบบ และสร้างแบบจําลองทาง

วิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นประโยชน์สําหรับการพิจารณาเปรียบเทียบและตัดสินใจต่อ
โครงการขนส่งระบบราง. ใน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย. 
พิษณุโลก: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ. 

อาทิตย์ โสตรโยม และจักรกฤษณ์ จันทร์เขียว. (2557). ระบบรางแบบไฮบริดที่ใช้งานได้กับรถไฟความเร็วสูง
ประเภทขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หมุนรอบตัวเองและประเภทขับดันด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนําเชิงเส้นด้าน
เดียวชนิดขดลวดปฐมภูมิสั้น: แบบจําลองทางวิศวกรรมที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนและการตัดสินใจ
ในโครงการขนส่งระบบรางที่ต้องใช้เงินลง. ใน การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟฟ้า ครั้งที่ 37 
(EECON-37) (หน้า 987-991). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และอาทิตย์ โสตรโยม. (2557). การขยายช่องว่างอากาศระหว่างตัวรถและรางเดินรถ
สําหรับรถไฟความเร็วสูงชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนําไฟฟ้าเชิงเส้นด้านเดียวแบบขดลวดปฐมภูมิสั้น. ใน การ
ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (EENT 2014) 
(หน้า 205-208). กระบี่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และอาทิตย์ โสตรโยม. (2556). รถไฟความเร็วสูงในอนาคตของประเทศไทย: ความรู้
ทั่วไปท่ีจําเป็นเพื่อการบริหารงานที่ทันสมัย. ใน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสยาม. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 
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จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และสุดาพร ชาตาพุทธิสวรรค์. (2552). ชุดสัญญาณไฟเตือนจราจรพลังงานลม. ใน 
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน . นครปฐม : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยกําแพงแสน. 

รายวิชาที่สอน 
1. ไฟฟ้าสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 
2. วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

 
ระเบยีบมหาวทิยาลัยสยาม 
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