
ตาราง ปรับAction verb PLO ป.ตรีเครื่องกล 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 

ใช้ (At) ภาษาในการเขียนรายงานและน าเสนองานได้ถูก
กาลเทศะตามวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตาม (At) คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต (ไม่copyผลงานผูอ้ื่น 
ใส่referenceครบ ขออนุญาตใช้ข้อมูล) 

(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบงัคับต่างๆ ขององค์กรและสงัคม 

 
At 

ส่งงานตรงเวลา สง่งานครบตามที่ได้รบัมอบหมายทั้งงาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม ท าโครงงานที่ไมส่ร้างผลกระทบตอ่สงัคม 
(At) ปฏิบัติตาม (At) กฎระเบียบและข้อบงัคับต่างๆของ
มหาวิทยาลัย กฎระเบียบและข้อบงัคับต่างๆของ
ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 

(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามล าดับความส าคัญ เคารพสทิธิ และ
รับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์

 
At, Ap 

วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ (Ap) ท างานเป็นหมู่
คณะ (Ap) แก้ไขข้อขัดแย้ง ตามล าดับความส าคัญ (Ap)  
ท างานตามที่ได้รบัผิดชอบจนส าเร็จลลุ่วง (Ap) ท างานที่ไม่
สร้างความเดือดรอ้นใหผู้้อื่น ไม่ดูหมิ่น  ไม่ใช้วาจา กริยาที่
ไม่สุภาพ (At) 



(1.4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้
ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 
An, E 

 

วิเคราะห์ (An) และประเมินผลกระทบ (E) จากการใช้
ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและ
สิ่งแวดล้อมไดไ้ด ้

(1.5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และ มีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททาง
สังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปจัจบุัน 

 
At, U 

ปฏิบัติตาม (At) จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (กว.) 
และ อธิบาย (U) บรบิททางสงัคมของวิชาชีพวิศวกรรมใน
แต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุันได ้

2 ความรู้   
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพือ่การ
ประยุกต์ใช้กบังานทางด้านวิศวกรรมศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

 
R, U 

 
 

ระบุความรู้ (R) และอธิบาย (U) หลักการและทฤษฎี
คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได ้
 

(2.2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทัง้ในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

 
 

R, U 

ระบุความรู้ (R) และอธิบาย (U) เกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ 
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของวิศวกรรมเครื่องกล
ได ้

(2.3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

Ap สามารถใช้ (Ap) ความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องมาท างานที่ได้รับมอบหมาย 

(2.4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมถึง การประยกุต์ใช้เครื่องมือทีเ่หมาะสม เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 
Ap, An 

สามารถวิเคราะห์ (An) และแก้ไขปญัหา (Ap) ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงใช้ (Ap) เครื่องมือทีเ่หมาะสม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(2.5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได ้

Ap ใช้ (Ap) ความรู้และทกัษะในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ในการประยุกต์แก้ไขปญัหาในงานจรงิได้ 



3 ทักษะทางปัญญา   
(3.1) ความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ด ี  ระบสุาเหตุของปัญหา แนวทางในการแกป้ัญหา และผลที่

เกิดข้ึนได ้(Ap) 
(3.2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปญัหา
และความต้องการ 

U, Ap, An รวบรวม (Ap) อธิบาย (U) วิเคราะห์ (An) สรปุ (An) 
ประเด็นปญัหาและความต้องการได้  

(3.3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปญัหาด้านวิศวกรรมได้อย่าง
มีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมลูประกอบการตัดสินใจในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

U, An, Ap อธิบาย (U) แนวคิดในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมี
ระบบ วิเคราะห์ (An) แก้ไข (Ap) ปญัหาด้านวิศวกรรมได้
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ (Ap) ข้อมลูประกอบการ
ตัดสินใจในการท างานได้ถูกต้อง ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์และเวลาที่ก าหนด 

(3.4) มีจินตนาการ และมีความยืดหยุ่นในการปรบัใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพฒันานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

Ap 
 

น าเสนอแนวคิดและวิธีการด าเนินงานที่แสดงถึงการปรบัใช้ 
(Ap) องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในการพฒันานวัตกรรมหรือต่อ
ยอดองค์ความรู้จากเดิม ได้หลายวิธีหรือหลายแนวทาง  

(3.5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง เพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 
Ap 

สืบค้นข้อมลู (Ap) และค้นคว้าหาข้อมลูเพิม่เติมได้ด้วย
ตนเอง (Ap) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

(4.1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ลากหลาย และสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ่สงัคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม 

Ap สื่อสาร (Ap) กับกลุ่มคนต่างสาขาวิชาให้เข้าใจเนือ้หาที่
ต้องการ และสนทนา (Ap) ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้ตามเนื้อหาและระยะเวลาที่ก าหนด ใช้ 



(Ap) ความรู้ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลในการสื่อสารหน้า
ช้ันเรียนไดใ้นประเด็นที่ตรงกบัวัตถุประสงค์งาน 

(4.2) สามารถเป็นผู้รเิริม่แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิง
สร้างสรรค์ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ 
และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

 
At 

น าเสนอประเด็นปญัหาและแนวทางในการแก้ไข
สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง (At) พร้อมทั้งอธิบายเหตผุล 
(At) ประกอบการตัดสินใจของตนเองและของกลุ่มได ้มสี่วน
ร่วม (At) ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(4.3) สามารถวางแผนและรบัผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

At สามารถวางแผนและส่งงานที่ได้รบัมอบหมายที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนรู้และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ (At) 

(4.4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรบัผิดชอบในการท างาน
ตามที่มอบหมาย ทัง้งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตวั 
และท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 

 
At 

ระบบุทบาทและหน้าที่ (At) และส่งงานตามที่ได้รบั
มอบหมาย (At) ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม และแบ่งงานกัน
ท า ท างานส าเรจ็ทันตามก าหนด (At) ทั้งในฐานะผู้น าและผู้
ตาม  

(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
วิศวกรรมเครื่องกลได ้

(5.2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิตปิระยกุต์ต่อการแก้ปญัหาทีเ่กี่ยวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

 
Ap 

วิเคราะห์ (An) ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ แสดง 
(Ap) สถิตปิระยกุต์ต่อการแก้ปญัหาทีเ่กี่ยวข้องได้
หลากหลายวิธีและแปลกใหม ่



(5.3)  สามารถประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

Ap ใช้ (Ap) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยกบั
ที่อุตสาหกรรมใช้งานได้อย่างเหมาะสมกบัลักษณะข้อมูล
และผูร้ับสาร และมีประสิทธิภาพภายในเวลาและปรมิาณ
ข้อมูลทีจ่ ากัด 

(5.4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และ
การสือ่ความหมายโดยใช้สญัลกัษณ์ 

Ap สื่อสารข้อมลูทัง้ทางการพูด การเขียน และการสือ่
ความหมาย (Ap) โดยใช้สญัลกัษณ์ได ้

(5.5)  สามารถใช้เครือ่งมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได ้

Ap ใช้ (Ap) เครื่องมือการค านวณและเครือ่งมอืทางวิศวกรรม 
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได ้

 



 



 


