
ตารางปรับAction verb PLO ป.ตรธีุรกิจวิศวกรรม 60 ผลการเรียนรู้ในตารางหมวดวิชาเฉพาะ 

PLO เดิม 
(highlight สีเหลืองคือส่วนท่ียังไม่เป็น action verb หรือค า

ขยายท่ียังไม่ชัดเจน) 

ระดับการเรียนรู้ท่ี
ต้องการ 

PLO ท่ีปรับเป็น action verb 

1  คุณธรรม จริยธรรม   
(1.1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

At ใช้ภาษาในเขียนรายงานและน าเสนองานได้ถูกกาลเทศะ
ตามวัฒนธรรมไทย (At) ปฏิบัติตามระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต (At) (ไม่copyผลงาน
ผู้อื่น ใส่referenceครบ ขออนุญาตใช้ข้อมลู) 

(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบงัคับต่างๆ ขององค์กรและสงัคม 

At เข้าเรียนครบ เข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของรายวิชา (At) 
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 

สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามล าดับความส าคัญ เคารพสทิธิและรบั
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีอง
ความเป็นมนุษย ์

Ap, At ออกค าสั่งและท างานตามค าสัง่กับผูร้่วมงานได้ (At) ท างาน
เป็นหมู่คณะได ้แก้ไขข้อขัดแย้ง ตามล าดับความส าคัญได้ 
(Ap) ไม่เอาเปรียบผูร้่วมงาน (At) 

(1.4) สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้
ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สงัคมและสิง่แวดล้อม 

An, E 
 

วิเคราะห์ (An) ประเมิน (E) ผลกระทบจากการใช้ความรู้
ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สงัคมและสิง่แวดล้อมได ้

(1.5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททาง
สังคมของวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

U, At ปฏิบัติตาม (At) จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงอธิบาย (U) 
บริบททางสงัคมของวิชาชีพธุรกิจวิศวกรรมในแต่ละสาขา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปจัจุบันได ้



2 ความรู้   
(2.1) มีความรู้ และ มีความเข้าใจทางคณิตศาสตรพ์ื้นฐาน 
วิศวกรรมพื้นฐานและ บรหิารธุรกิจ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงาน
ทางด้านธุรกจิวิศวกรรมและการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ
วิศวกรรม 

R, U 
 
 

ระบุ (R) ความรู้ อธิบาย (U) หลักการและทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ บริหารธุรกจิ 
เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านธุรกิจวิศวกรรมและการ
สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจวิศวกรรมได ้

(2.2) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางธุรกจิวิศวกรรม 

R, U 
 

ระบุ (R)ความรู้ อธิบาย (U) เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางธุรกจิ
วิศวกรรมได ้

(2.3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

Ap สามารถใช้ (Ap) ความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องมาท างานที่ไดร้ับมอบหมาย 

(2.4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

An, Ap สามารถวิเคราะห์ (An) และแก้ไขปญัหา (Ap) ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใ์ช้ (Ap) เครื่องมือทีเ่หมาะสม 

(2.5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได ้

Ap ใช้ (Ap) ความรู้และทกัษะในสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ใน
การประยุกต์แก้ไขปญัหาในงานจริงได ้

3 ทักษะทางปัญญา   
(3.1) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิได้ด้วย
ตนเอง เพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 
Ap 

สืบค้น (Ap) ข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิได้ด้วย
ตนเอง (Ap) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

(3.2) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

Ap สามารถใช้ (Ap) ทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาสาระทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

(3.3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรปุประเด็นปญัหา
และความต้องการ 

Ap รวบรวม (Ap) อธิบาย (U) วิเคราะห์ (An) สรปุ (An) 
ประเด็นปญัหาและความต้องการ ได ้



(3.4) สามารถคิด วิเคราะห์และ แก้ไขปัญหาด้านธุรกิจวิศวกรรมได้
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ท างานไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

U, An, Ap อธิบายแนวคิด (U) วิเคราะห์ (An) แก้ไขปัญหา (Ap) ด้าน
ธุรกิจวิศวกรรมได้อย่างมรีะบบ รวมถึงใช้ (Ap) ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้ถูกต้อง ส าเรจ็ลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์และเวลาทีก่ าหนด 

4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

(4.1) สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ความรู้ใน
สาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสงัคมได้ในประเด็นทีเ่หมาะสม 

Ap สื่อสาร (Ap) กับกลุ่มคนต่างสาขาวิชาให้เข้าใจเนือ้หาที่
ต้องการได ้ใช้ (Ap) ความรู้ในสาขาธุรกิจวิศวกรรมในการ
สื่อสารหน้าช้ันเรียนไดใ้นประเด็นที่ตรงกับวัตถุประสงค์งาน 

(4.2) สามารถเป็นผู้รเิริม่แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิง
สร้างสรรค์ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ 
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

At น าเสนอประเด็นปญัหาและแนวทางในการแก้ไข
สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง (At) พร้อมทั้งอธิบายเหตผุล
ประกอบการตัดสินใจของตนเองและของกลุม่ได ้(At) มสี่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหาสถานการณ์ต่างๆ (At) 

(4.3) สามารถวางแผน และรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

At สามารถวางแผนและส่งงานที่ได้รบัมอบหมายที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนรู้ และสอดคลอ้งกบัทางวิชาชีพธุรกจิ
วิศวกรรม (At) 

(4.4) รู้จกับทบาท หน้าที่ และมีความรบัผิดชอบในการท างาน
ตามที่มอบหมาย ทัง้งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตวั
และท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกบัความ
รับผิดชอบ 

At ระบบุทบาทและหน้าที่ในการท างานตามที่มอบหมาย และ
ส่งงานตามที่ได้รบัมอบหมาย ทัง้งานบุคคลและงานกลุ่มได ้
(At) แบ่งงานกันท า ท างานส าเรจ็ทันตามก าหนด ทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตาม (At) 

(4.5) มีจิตส านึกความรบัผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน 
และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

At ท างานด้วยความปลอดภัยในการท างานและรกัษาความ
สะอาดในการท างาน (At) 



5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

(5.1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกีย่วข้อง
กับวิชาชีพได้เป็นอย่างด ี

Ap ใช้ (Ap) คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจวิศวกรรมได ้

(5.2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิตปิระยกุต์ต่อการแก้ปญัหาทีเ่กี่ยวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

Ap, An วิเคราะห์ (An) ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ได ้แสดง 
(Ap) สถิตปิระยกุต์ต่อการแก้ปญัหาทีเ่กี่ยวข้องได้
หลากหลายวิธีและแปลกใหม ่

(5.3)  สามารถประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

Ap ใช้ (Ap) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยกบั
ที่อุตสาหกรรมและธุรกจิใช้งาน ไดส้อดคล้องกบัลักษณะ
ข้อมูลและผูร้ับสาร และมีประสิทธิภาพภายในเวลาและ
ปริมาณข้อมลูทีจ่ ากัด 

(5.4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และ
การสือ่ความหมายโดยใช้สญัลกัษณ์ 

Ap สื่อสาร (Ap) ข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ได ้

(5.5)  สามารถใช้เครือ่งมือการค านวณ เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาธุรกิจวิศวกรรมทีเ่กี่ยวข้องได ้

Ap ใช้ (Ap) เครื่องมือการค านวณ เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
ธุรกิจวิศวกรรมทีเ่กี่ยวข้องได ้

 



 



 


