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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
สาขาวิชามีความร่วมมือทางด้านการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านการตรวจสอบวัสดุ โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบแบบไม่ทาลาย วัสดุเบา และเสริมแรงในอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์
จากัด
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 2 มกราคม 2562
สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสูตรจะได้รับ การเผยแพร่ ว่าเป็ น หลั กสู ตรที่ มี คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการผลิตในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
8.2 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
8.3 นักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
8.4 นักพัฒนาและปรับปรุงวัสดุ
8.5 นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และในสถานศึกษาต่างๆ
8.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและให้คาปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุ และ/หรือสารเติมแต่งสาหรับวัสดุใน
บริษัทผู้ผลิต และ/หรือจัดจาหน่าย
8.7 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัสดุแบบไม่ทาลาย
8.8 ผู้ประกอบการอิสระ
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ที่ ร วดเร็ ว ของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ า งๆ
ขึ้นมากมาย รวมถึงได้ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว
มากยิ่ งขึ้ น โดยผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล ระบบการสื่ อ สารที่ ก้ าวหน้ าท าให้ ม นุ ษ ย์ บ นโลกสามารถเข้ าถึ งข้ อ มู ล และ
องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว รวมถึงปั จจุ บั น ได้มีการนาการสื่อสารแบบออนไลน์มาใช้ ประโยชน์ในเชิงธุร กิจ เพิ่มมากขึ้น
อย่ างไรก็ต าม การสื่ อสารแบบออนไลน์ ถึ งแม้ มีป ระโยชน์อ ย่างมาก แต่ ถ้าผู้ ใช้ขาดจิตส านึ กอาจท าให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อตนเองและบุคคลอื่นได้อย่างรวดเร็ว และเป็นวงกว้าง ดังนั้นการพัฒนามนุษย์ให้มีความสามารถใน
การใช้สื่อดิจิทัลอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สามารถ
นาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ รวมถึงนามา
ประยุกต์ใช้ในการนาเสนอและการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมโดยคานึงถึง
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากข้อมูลข้างต้น ในหั วข้อที่ 11 เกี่ยวกับ กลุ่มอุตสาหกรรมหลั กของประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่มีความ
เกี่ยวข้อง หรือต้องใช้นักวัสดุศาสตร์และนักเทคโนโลยีวัสดุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนให้กลุ่ม
อุตสาหกรรมหลักของประเทศเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ดังนั้นการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรจึงวางแนวทางของหลักสูตรไปในทางด้านการเสริมสร้างให้บัณฑิตเป็ นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ความรู้พื้นฐานทางด้านวัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีวัสดุ และเสริมความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อเป็นกาลัง
สาคัญ ในการมี ส่ วนช่ว ยในการพั ฒ นาอุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากนี้การออกแบบหลั กสู ตรยังต้อง
คานึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทางความคิดและการลงมือปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเรี ย นรู้ ท างด้ านวัส ดุ ศาสตร์ พร้ อมทั้ งสอดแทรกทั ก ษะการประยุก ต์ ใช้ สื่ อ ดิ จิทั ล ควบคู่ ไปกับ การสร้าง
จิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม เพื่อเป็นทุนทางสังคมทีส่ าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้วยพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางปฏิบัติ มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อ
บริการวิช าการที่มีคุณ ภาพ อนุ รักษ์ ทานุบารุงศาสนา ศิ ลปะ วัฒ นธรรม รักษาสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒ นา
ประเทศอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนี้เพื่อผลิต
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงเป็นภารกิจที่มีความสอดคล้องกับ พันธกิจหลัก
ของทางมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทั ลมาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นผู้นามหาวิทยาลัยทางด้านดิจิทัล
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่วมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพใช้เรียนร่วมกัน
ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของ
สาขาวิชา และคณะอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึ กษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรีบางรายวิชา
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้างบัณฑิตวัสดุศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวัสดุที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและ
สังคม
1.2 ความสาคัญ
วัสดุศาสตร์เป็นศาสตร์พื้นฐานสาคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ ดังนั้น
การพัฒนาให้บัณฑิตเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวัสดุศาสตร์ และมีทักษะการปฏิบัติ
จะนาไปสู่การตอบโจทย์ความต้องการด้านอุตสาหกรรมของประเทศได้
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มีความรู้และมีทั กษะด้านการปฏิบั ติ ทางด้านวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมวัสดุ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพื้นฐานการออกแบบ สร้างต้นแบบ การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์
1.3.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถน าความรู้ และทั ก ษะการปฏิ บั ติ ท างด้ า นวั ส ดุ ม าใช้ ใน
การประกอบอาชีพ
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ มีจิตสานึกในการใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
 พัฒนาหลักสูตรตาม
มาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ที่กาหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง  ติดตามการเปลี่ยนแปลง
กับความต้องการของ
ในความต้องการของ
อุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการ
การเปลี่ยนแปลงของ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
เทคโนโลยี

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต
ของสถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถใน
การทางานของบัณฑิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษา
หนึ่งๆ ออกเป็นภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 16 สัปดาห์
รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 16
สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลา
ศึกษา 8 สัป ดาห์ รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ล ะรายวิชาให้เท่ากับภาค
การศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรือสายวิชา
ศิลป์-คานวณ หรือเทียบเท่า หรือ
(2) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นั กศึ ก ษาแรกเข้ าอาจมีปั ญ หาในเรื่อ งของการปรับ ตั ว ทางด้ านการเรียน และการใช้ ชี วิต ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงสภาพแวดล้อมใหม่ซึ่งมีความแตกต่างจากสถานศึกษาเดิม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) จั ดปฐมนิ เทศนั ก ศึก ษาใหม่ แนะน าการใช้ ชี วิต และเทคนิ ค การเรียนในมหาวิท ยาลั ย รวมถึ ง
กิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะ และมหาวิทยาลัยดาเนินการจัด
(2) จัดสอนเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์
(3) จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คาแนะนา ดูแล แก้ไขปัญหาของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
(4) ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแล
นักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
ชั้นปีที่ 1

30

30

30

30

30

ชั้นปีที่ 2

-

30

30

30

30

ชั้นปีที่ 3

-

-

30

30

30

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

30

30

รวม

30

60

90

120

120

คาดว่าจะจบการศึกษา

-

-

-

30

30
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าสนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน

780,000

1,560,000

2,340,000

3,120,000

3,120,000

90,000

180,000

270,000

360,000

360,000

รวมรายรับ

870,000

1,740,000

2,610,000

3,480,000

3,480,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4 )
3. ทุนการศึกษา

2,841,480 3,011,969 3,192,687 3,384,248 3,587,303
225,060
-

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

307,560
-

312,000

390,060
-

624,000

472,560
-

472,560
-

936,000 1,248,000 1,248,000

ข. งบลงทุน

3,378,540 3,943,529 4,518,747 5,104,808 5,307,863
-

ค่าครุภัณฑ์

3,620,000 4,160,000 2,920,000 1,300,000 1,250,000
รวม (ข)

รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

3,620,000 4,160,000 2,920,000 1,300,000 1,250,000
6,998,540 8,103,529 7,438,747 6,404,808 6,557,863
30

60

90

120

120
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
นก.(ท-ป-น)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
คณะ
เช่น LA2011101 ST2012201 BA2013204 EN2052207
รหัสคณะ
ST
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

รหัสสาขาวิชา
07
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

2 ปริญญาตรี
4 ปริญญาโท
6 ปริญญาเอก

กลุ่มวิชา

1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3 กลุ่มวิชาชีพเลือก

2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต
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กลุ่มวิชา

10
30
50
70
81

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

20
40
60
80
82

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

สภาพรายวิชา

0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ (Thai for Presentation)
วรรณคดีไทย (Thai Literature)
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)
การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading )
การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening)
การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE2200106
GE2200107

ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107

ชื่อวิชา
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
สันติศึกษา (Peace Studies)
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

14
GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
(Mind Development for Quality of Life)

3(2-2-5)

 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE2500101
GE2500102
GE2500103
GE2500104
GE2500105

พลศึกษา (Physical Education)
ลีลาศ (Social Dance)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
นันทนาการ (Recreation)

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Science in Daily Life)
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการ
รหัสวิชา
GE2801101

ชือ่ วิชา
ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
(Creative and Communication Skills)

หน่วยกิต
4(4-0-8)
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กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105

ชื่อวิชา
โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century)
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
(Self Development for Careers)
ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
GE2820101
GE2820102
GE2820103

ชื่อวิชา
ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics)
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต (Science for Living)
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Material and Application in Daily Life)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

 หมวดวิชาเฉพาะ
95 หน่วยกิต ประกอบด้วย
 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 23 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
ST2031103
ST2031104
ST2041108
ST2041109
ST2041110
ST2041111
ST2051111
ST2051112
ST2061103
ST2061104

ชื่อวิชา
แคลคูลัส 1 (Calculus 1)
แคลคูลัส 2 (Calculus 2)
เคมี 1 (Chemistry 1)
ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory 1)
เคมี 2 (Chemistry 2)
ปฏิบัติการเคมี 2 (Chemistry Laboratory 2)
ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics Laboratory)
ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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รหัสวิชา
ST2071301

ชื่อวิชา
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)
 กลุม่ วิชาชีพบังคับ

รหัสวิชา

51 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
1(0-2-1)

หน่วยกิต

ST2072201

วัสดุศาสตร์ (Materials Science)

3(3-0-6)

ST2072202

สมบัติและการทดสอบวัสดุ
(Properties and Testing of Materials)
กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials)

3(2-2-5)

1(0-2-1)

ST2072206

ปฏิบัติการโรงงานสาหรับนักศึกษาวัสดุศาสตร์
(Manufacturing Workshop for Materials Science Students)
เขียนแบบสาหรับวัสดุศาสตร์
(Drawing for Materials Science)
โลหะวิทยา (Metallurgy)

ST2072207

เทคโนโลยีแก้วและเซรามิก (Glass and Ceramic Technology)

3(3-0-6)

ST2072208

วิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
(Polymer Science and Technology)
กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ (Product Manufacturing Process)

3(3-0-6)

ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์
(Product Processing Laboratory)
การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุและการตรวจสอบ
(Materials Characterizations and Inspections)
ผลิกศาสตร์ (Crystallography)

1(0-3-0)

การสร้างแบบจาลองต้นแบบอย่างรวดเร็ว
(Rapid Prototyping Model)
การกัดกร่อนและการสึกหรอ
(Corrosion and Wear)
จลนพลศาสตร์และปรากฏการณ์การถ่ายโอนทางวัสดุ
(Kinetics and Transport Phenomena in Materials)
สัมมนาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
(Seminar in Industrial Materials Science)

2(1-2-3)

ST2072203
ST2072204
ST2072205

ST2072209
ST2072210
ST2072211
ST2072212
ST2072213
ST2072214
ST2072215
ST2072216

3(3-0-6)

1(0-3-0)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ST2072217

วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก (Electroceramic Materials)

3(3-0-6)

ST2072218

เทคโนโลยีการเคลือบผิว (Surface Coating Technology)

3(2-2-5)

ST2072219

ปฏิบัติการการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย
(Nondestructive Testing Laboratory)
การเตรียมโครงงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
(Industrial Materials Science Pre-Project)
โครงงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
(Industrial Materials Science Project)

1(0-3-0)

ST2072220
ST2072421

 กลุ่มวิชาชีพเลือก
รหัสวิชา

21 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
ชื่อวิชา

2(1-2-3)
3(0-6-3)

หน่วยกิต

ST2073401

สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
6(0-40-0)
(Cooperative Education for Industrial Materials Science)
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ
พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจาหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางวัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม
ST2073402
การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
3(0-40-0)
(Practice for Industrial Materials Science)

รหัสวิชา
ST2073303

และเลือกศึกษาให้ครบ 21 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
- กลุ่มวิชาวัสดุชีวภาพ
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)

ST2073304

วัสดุนาโนและวัสดุชีวภาพ
(Nanomaterials and Biomaterials)
วัสดุเซรามิกชีวภาพ (Bioceramic Materials)

ST2073305

ทันตชีววัสดุศาสตร์ (Dental Biomaterials Science)

3(3-0-6)

ST2073306

เทคโนโลยียาง (Rubber Technology)

3(2-2-5)

ST2073307

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics)

3(3-0-6)

ST2073308

วัสดุสาหรับเครื่องสาอาง (Materials for Cosmetics)

3(2-2-5)

3(3-0-6)
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- กลุ่มวิชาบรรจุภัณฑ์
รหัสวิชา
ST2073309
ST2073310
ST2073311

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เทคโนโลยีและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
(Packaging Technology and Innovation)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

3(3-0-6)

การเสื่อมสภาพและการนากลับมาใช้ใหม่ของพอลิเมอร์
(Polymer Degradation and Recycling)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

- กลุ่มวิชาเสริมทักษะด้านอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ST2073312
ST2073313
ST2073314
ST2073315
ST2073316

ชื่อวิชา
การซ่อมบารุงและการตรวจสอบในงานอุตสาหกรรม
(Maintenance and Inspection in Industrial Works)
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรมสาหรับวัสดุศาสตร์
(Computer and Programming for Materials Science)
การออกแบบการทดลองสาหรับวัสดุศาสตร์
(Experimental Design for Materials Science)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและลอจิสติกส์
(Industrial Plant Design and Logistics)
เศรษฐศาสตร์และกฎหมายอุตสาหกรรม
(Industrial Economics and Laws)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ
ST2073317
ST2073318

หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 1
(Special Topics in Industrial Materials Science 1)
หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 2
(Special Topics in Industrial Materials Science 2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

GE250010x วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ (1)

1

0

2

1

GE2xxxxxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (1)

3

3

0

6

ST2031103 แคลคูลัส 1

3

3

0

6

ST2041108 เคมี 1

3

3

0

6

ST2041109 ปฏิบัติการเคมี 1

1

0

2

1

ST2051111 ฟิสิกส์ทั่วไป

3

3

0

6

ST2051112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

1

0

2

1

18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 21

15

6

33

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

6

GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร

4

4

0

8

ST2031104 แคลคูลัส 2

3

3

0

6

ST2041110 เคมี 2

3

3

0

6

ST2041111 ปฏิบัติการเคมี 2

1

0

2

1

ST2061103 ชีววิทยาทั่วไป

3

3

0

6

ST2061104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

1

0

2

1

ST2072201 วัสดุศาสตร์

3

3

0

6

21
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 23

19

4

40

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

รวม

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

รวม
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หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

GE210010x วิชากลุ่มภาษาไทย

3

3

0

6

GE250010x วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ (2)

1

0

2

1

GE2xxxxxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3

3

0

6

ST2072202 สมบัติและการทดสอบวัสดุ

3

2

2

5

ST2072203 กลศาสตร์วัสดุ

3

3

0

6

ST2072204 ปฏิบัติการโรงงานสาหรับนักศึกษา
วัสดุศาสตร์
ST2072205 เขียนแบบสาหรับวัสดุศาสตร์

1

0

2

1

1

0

3

0

ST2072206 โลหะวิทยา

3

3

0

6

14

9

31

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

GE220010x วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ (1)

3

3

0

6

GE2xxxxxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (2)

3

3

0

6

ST2072207 เทคโนโลยีแก้วและเซรามิก

3

3

0

6

ST2072208 วิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์

3

3

0

6

ST2072209 กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์

3

3

0

6

ST2072210 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์

1

0

3

0

ST2072211 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
การตรวจสอบ
รวม

3

3

0

6

18

3

36

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

รวม

18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 23

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

19
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 21

21
หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

GE220010x วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ (2)

3

3

0

6

ST2072212 ผลิกศาสตร์

3

3

0

6

ST2072213 การสร้างแบบจาลองต้นแบบอย่างรวดเร็ว

2

1

2

3

ST2072214 การกัดกร่อนและการสึกหรอ

3

3

0

6

ST2072215 จลนพลศาสตร์และปรากฏการณ์การถ่าย
โอนทางวัสดุ
ST2072216 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

3

3

0

6

1

0

2

1

ST20733xx วิชาชีพเลือก (1)

3

x

x

x

18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

x

x

x

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

ST2071301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

1

0

2

1

ST2072217 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก

3

3

0

6

ST2072218 เทคโนโลยีการเคลือบผิว

3

2

2

5

ST2072219 ปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย

1

0

3

0

2

1

2

3

3

x

x

x

ST20733xx วิชาชีพเลือก (3)

3

x

x

x

xxxxxxxxx

3

x

x

x
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ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

x

x

x

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

รวม

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

ST2072220 การเตรียมโครงงานทางวัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม
ST20733xx วิชาชีพเลือก (2)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม
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ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

ST2073401 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

6

0

40

0

รวม

6

0

40

0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

ST2072421 โครงงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

3

0

6

3

ST20733xx วิชาชีพเลือก (4)

3

x

x

x

ST20733xx วิชาชีพเลือก (5)

3

xxxxxxxxx

3

x
x

x
x

x
x

12

x

x

x

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40
ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่
1
2
3
4

รายละเอียด
นักศึกษามีความรู้เรื่องชนิดและสมบัติของวัสดุ
นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านวัสดุ มีทักษะทางการปฏิบัติด้านกระบวนการขึ้นรูปวัสดุ
และทดสอบสมบัติของวัสดุ
นักศึกษามีความสามารถในการสร้างต้นแบบทางวัสดุ โดยเฉพาะวัสดุชีวภาพ และบรรจุ
ภัณฑ์ และสามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน
นักศึกษามีทักษะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
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3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานในการใช้ ภ าษาไทย ภาษากั บ การสื่ อ สาร ทั ก ษะการฟั ง การพู ด
การอ่านและการเขียนประเภทต่าง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การน าเสนอ ทั ก ษะการรั บ และการส่ ง สาร การพู ด เพื่ อ
การนาเสนอ การอ่านและการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation
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GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความส าคัญ ประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์ และ
การประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม
การเขี ย นสารและค ากล่ า วในโอกาสต่ า ง ๆ การเขี ย นโครงการ การเขี ย นสารคดี การเขี ย นโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary, advertisements and public relations
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้สานวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนาตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต และ
การบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English usage of expressions and structures: greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places;
describing past events; describing future plans and predictions
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GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใช้ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อนไข ข่าวสารข้อมูล
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison; instructions
and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่ เกี่ ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ ยวกับค าศัพท์และส านวนเกี่ยวกั บ
วิชาชีพ ใจความสาคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจาแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ ป้าย ประกาศ
และฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions and process
description; cause and effect relationship
GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ น าไปใช้ ใ นอาชี พ ต่ า ง ๆ การพบปะผู้ ค นในสถาน
ประกอบการ การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนาเสนอผลประกอบการ การบอก
คุณสมบัติของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทาธุรกิจ การต่อว่าและการแก้ ปัญหาข้อร้องทุกข์
การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพต่างๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about
company performance; describing products and services; identifying goals and making business
decision; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding
culture in careers culture
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GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ พ จนานุ ก รม การเดาความหมายของค าศั พ ท์ จ ากปริ บ ท องค์ ป ระกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas and
reading techniques
GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การฟังบทสนทนา การฟัง
ระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and
listening techniques
GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอั งกฤษตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในชี วิ ต ประจ าวั น ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกที่ตั้ง
และทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions;
requests and offers; thanking and apologizing
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GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทัก ษะภาษาจีน เบื้อ งต้น ระบบพิน อิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ
การอ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns
and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and
answering questions
GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ค าศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาจี น ที่ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น การสนทนาโต้ ต อบ การเขี ย น
จดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101

พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสัง คมและสถาบัน ความทั นสมัยและ
กระแสโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; civics;
democracy and participation in politics; social problems and solutions
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GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับ
มนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation
and human relations in organizations; communication and human relations; human relations in Thai
culture; religious principles and human relations
GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ
การออกแบบวิจั ย วิธีการสุ่ มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย การตีความและ
การนาเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and
presentation; research report writing
GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
กลยุ ท ธ์การบริ ห ารตนเอง เทคนิ ค การครองใจคน การสร้างผลผลิ ตและการปฏิ บั ติงานอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics

29
GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ
General knowledge of economic society; development of economic
system and pricing, economic institution; social and economic development; economic
cooperation at various levels
GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จั ดการที่ ดีแ ละความเสี่ ย งส าหรับ องค์ก ารสมั ยใหม่ ปั ญ หา ผลกระทบและวิก ฤติก ารพั ฒ นาในสั งคมไทยและ
สังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา การประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development;
good governance and risk management for modern organization; problems, impact, and crises of
development in Thai and global societies; technology and innovation for sustainable
development; green society and ecology; application of sufficiency economy philosophy and
the Royal projects
GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้ องต้นเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎหมายและระเบี ยบที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบ
วิ ช าชี พ การคุ้ ม ครองแรงงาน แรงงานสั ม พั น ธ์ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จริ ย ธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions; labour
protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics and social responsibility
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GE2300108

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อั ตลักษณ์และความหลากหลาย แนวคิด
การก่ อตั้ ง ปฏิ ญ ญา กฎบั ตรและที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ยน ความร่ว มมื อในการพั ฒ นาและเสาหลั กอาเซี ย น
ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development
cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration for a sustainable
future
GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems,
conflict and violence in family, community, nation and among countries; non-violence conflict
resolution
GE2400101

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และ
การคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้เครื่องมือ ทักษะ
การค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; library’s information-resources storage systems; information resources searching and
tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
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GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ สรีรวิทยา
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; environment and human development;
influence of physiology on human behaviors; perception, learning and motivation; intelligence
and emotional quotient; personality adjustment and mental health; social behavior
GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็ นมาของชนชาติ ไทย ลั กษณะสั งคม เศรษฐกิ จ การปกครองของไทย ความเชื่ อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government;
beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
การปรั บ ปรุ งบุ ค ลิ ก ภาพ การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ตนเอง สุ ข ภาพจิ ต และการปรับ ตั ว มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค ลิ ก ภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment;
human relation and personality; perfect personality development
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GE2400105

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒ นาตน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ การพัฒนาการทางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิตและ
การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-development;
transformational leadership; learning; work development; self-adjustment; human relations in
modern organization and communication; mental health and happy life enhancement
GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative research;
research ethics; research design; study procedures and data collection field data interpretation
and analysis; and report writing
GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎี การพั ฒ นา การวางแผน การก าหนดวัต ถุประสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project
administration
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GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : –
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการพัฒนา
สมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development; meditation
and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in daily life
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดั ช นี ม วลกาย รู ป แบบของการจั ด การแข่ ง ขั น และประเภทของกี ฬ า การบาดเจ็ บ จากการเล่ น กี ฬ าและ
การปฐมพยาบาล และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass
index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for
health
GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ยวกั บลี ล าศ กฎ ระเบี ยบ และมารยาทของลี ล าศ รูป แบบของลี ล าศ
ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of
social dance; practice of social dance
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GE2500103

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบีย บ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัด การแข่งขัน
กีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical
fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of team
sports; sports injuries and first aid
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ าประเภทบุ ค คล ฝึ ก ทั ก ษะการเล่ น กี ฬ าประเภทบุ ค คล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและ
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and
competition management of individual sports; sports injuries and first aid
GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสาคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ
การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
types of recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational
activities for training courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities

35
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เบื้ อ งต้น เมตริก ซ์แ ละตัว กาหนด กฎการนับ การเรีย งสับ เปลี่ย นและ
การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules, permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series
GE2600102

สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้ องต้ นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ ม การสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบ

สมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis
testing
GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้ องต้ นเกี่ ยวกับมาตราชั่ ง ตวง วัด อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละและการประยุกต์
พื้นที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชาระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงิน ได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและ
การให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage and
applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and income tax;
index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกับ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี วิท ยาศาสตร์กั บ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลั งงาน ไฟฟ้ าและการสื่ อ สารโทรคมนาคม รังสี และกั ม มั น ตภาพรังสี สารเคมี ในชี วิต ประจ าวั น
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in
everyday life; evolution and human genome
GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้น ฐานทางสิ่ งแวดล้ อมและการจัดการทรัพยากร หลั กนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละการอนุรักษ์ มลพิษ สิ่ง แวดล้อ ม การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution;
environmental impact assessment and environment management
กลุ่มวิชาบูรณาการ
GE2801101

ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
4(4-0-8)
Creative and Communication Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารและการประกอบสร้างความจริง การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เครื่องมือใน
กระบวนการสร้างสรรค์ ทักษะการเล่าเรื่อง และงานสื่อสารสร้างสรรค์ส่วนบุคคล
Communication and the construction of reality; communication for
development; creative process and tools; narrative skills and individual project
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กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101

โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
World in 21st Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวัฒ น์ และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒ นา
ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning society and
21st century skills
GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะที่
จาเป็นสาหรับการทางาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการและ
ความคิดสร้างสรรค์สาหรับการเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on graduates;
necessary skills and characteristics to work; transformational leadership; personality; teamwork;
entrepreneurship and creative thinking to careers
GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต การเรี ย นรู้ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงตนเอง การคิ ด เชิ ง บวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking;
critical reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
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GE2810104

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การของวิท ยาศาสตร์การกี ฬ าและการออกกาลั งกาย ความรู้เกี่ย วกั บ กิ จกรรม
ทางกาย การเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายที่ เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้ ว ยตนเอง
การบริโภคอาหาร การควบคุมน้าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬากับ
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption;
weight control; leisure and recreation activities; the application of sports science and exercise
for health
GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners;
self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and nutrition;
the promotion of mental health
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101

ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิ คและแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ คณิ ตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิ ตพยากรณ์ คณิ ตกับ
การลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical art;
mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
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GE2820102

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี สุขภาพและ

ความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;
health and beauty
GE2820103

วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ วั ส ดุ ง านบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร วั ส ดุ ย านยนต์ วั ส ดุ ท าง
การแพทย์ วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material for electric
appliance
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ST2031103
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์ เทคนิค
การหาปริพันธ์ ปริพันธ์จากัดเขตและการประยุกต์
Functions, limits and continuity; differentiation and applications;
integration; techniques of integration; definite integral and applications
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ST2031104

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031103 แคลคูลัส 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฟังก์ชันสองตัวแปร กราฟของฟังก์ชันสองตัวแปร การหาอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์
ปริ พั น ธ์ห ลายชั้ น และการประยุ ก ต์ สมการเชิ งอนุ พั น ธ์อัน ดับ หนึ่ งระดับ ขั้ น หนึ่ ง สมการเชิ งเส้ น อั น ดั บ n ที่ มี
สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
Real-valued functions of two variables, graph of real-valued functions of
two variables; partial derivative and applications; multiple integration and applications;
introduction to differential equations, linear equations of n-th order with constant coefficients
ST2041108

เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพรีเซน
เททีฟและแทรนซิชัน สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Atomic structure and periodic table; stoichiometry; chemical bonds;
representative and transition elements; chemical equilibrium; acid-base; basic of organic
chemistry
ST2041109

ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-2-1)
Chemistry Laboratory 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2041108 เคมี 1
เทคนิคพื้นฐานการทดลองและอุปกรณ์ทางเคมี ความปลอดภัยและสารเคมี การทดสอบ
สมบัติบางประการของธาตุและไอออน การทดลองสมดุลเคมี การทดลองสมดุลกรด-เบส การทดสอบสมบัติของ
สารอินทรีย์
Basic experiment and equipment techniques; safety and chemical
reagents; element and ion test; chemical equilibrium; acid-base; organic compound test
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ST2041110

เคมี 2
3(3-0-6)
Chemistry 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2041108 เคมี 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แก๊ ส และของแข็ ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ เคมี อุ ณ หพลศาสตร์
เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์และเคมีสิ่งแวดล้อม
Gas and solid; liquid and solution; kinetics chemistry; thermodynamics;
electrochemistry; nuclear chemistry and environmental chemistry
ST2041111

ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-2-1)
Chemistry Laboratory 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2041109 ปฏิบัติการเคมี 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2041110 เคมี 2
สมบั ติ ข องแก๊ ส และของแข็ ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ เ คมี
อุณหพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีสิ่งแวดล้อม
Properties of gas and solid; liquid and solution; kinetics chemistry;
thermodynamics; electrochemistry; environmental chemistry
ST2051111

ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Physics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กลศาสตร์ การสั่นและคลื่ น อุณหพลศาสตร์ ของไหล สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ ก

แสง เสียง ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mechanics; vibrations and waves; thermodynamics; fluids; electric field;
magnetic field; light; sound; modern physics
ST2051112

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1(0-2-1)
General Physics Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051111 ฟิสิกส์ทั่วไป
การทดลองทางกลศาสตร์ การทดลองทางการสั่น การทดลองทางคลื่น การทดลอง
ทางอุ ณ หพลศาสตร์ การทดลองทางของไหล การทดลองทางสนามไฟฟ้ า การทดลองทางสนามแม่ เหล็ ก
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การทดลองทางแสง การทดลองทางเสียง การทดลองทางฟิสิกส์ยุคใหม่
Experiments for mechanics; experiments for oscillation; experiments for
wave; experiments for thermodynamics; experiments for fluids; experiments for electric field;
experiments for magnetic field; experiments for light; experiments for sound; experiments for
modern physics
ST2061103

ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Biology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สมบั ติ และสารเคมีของสิ่ งมีชี วิต เซลล์ และเมแทบอลิ ซึม พั น ธุศาสตร์แ ละกลไกของ
วิวัฒนาการ การจัดระบบและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรม
Properties and chemical of life; cell and metabolism; genetics and
mechanisms of evolution; diversity and organization of life; plant and animal structure and
function; ecology and behavior
ST2061104

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-2-1)
General Biology Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2061103 ชีววิทยาทั่วไป
การใช้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ โครงสร้ างของเซลล์ แ ละการแบ่ งเซลล์ สารชี ว โมเลกุ ล ของ
สิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ การสังเคราะห์แสงและการหายใจ อาณาจักรสิ่งมีชีวิต โครงสร้างพืชและสัตว์
นิเวศวิทยา
Use of optical microscope; cell structure and division; biological
molecule; genetics and evolution; photosynthesis and respiration; kingdom of life; plants and
animals structure; ecology
ST2071301

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์
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งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและความปลอดภัย การ
เขียนรายงานและการนาเสนองาน
Cooperative education process; selecting establishments and job applications;
job Interviews; personality development; labor law and professional ethics; quality system and
safety; report writing and presentation delivery
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
ST2072201

วัสดุศาสตร์
3(3-0-6)
Materials Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ประเภทของวัสดุ โครงสร้างผลึกและการจัดเรีย งของอะตอม สมบัติของวัสดุ แผนภูมิ
เฟส การกัดกร่อน การเลือกใช้วัสดุและการนาไปประยุกต์ใช้งาน
Types of materials; crystal structure and atomic packing; properties of
materials; phase diagram; corrosion; materials selection and application
ST2072202

สมบัติและการทดสอบวัสดุ
3(2-2-5)
Properties and Testing of Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้างอะตอม สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก การทดสอบสมบัติของวัสดุ
Atomic structure; physical properties; mechanical properties; chemical
properties; electric and magnetic properties; materials testing
ST2072203

กลศาสตร์วัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบแรง การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องความเค้ น และความเครี ย ด พฤติ ก รรม
การผิดรูป การวิเคราะห์การแตกหักของวัสดุด้วยเทคนิคอินเดนเทชัน การวิเคราะห์โครงสร้าง แรงภายใต้ของไหลที่
อยู่นิ่ง จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
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Force systems; relationship analysis of stress and stress; deformation
behavior; analysis of material fracture by indentation technique; structural analysis; fluid statics;
kinematics and kinetics of particles and rigid
ST2072204

ปฏิบัติการโรงงานสาหรับนักศึกษาวัสดุศาสตร์
1(0-2-1)
Manufacturing Workshop for Materials Science Students
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความปลอดภัยในโรงงาน เครื่องมือและเครื่องจักร งานเชื่อม การออกแบบการสร้าง
ชิ้นงาน การขึ้นรูปโลหะแผ่น
Safety in factory foundry; tools and machines; welding; design machining;
sheet metal forming
ST2072205

เขียนแบบสาหรับวัสดุศาสตร์
1(0-3-0)
Drawing for Materials Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเขียนตัวอักษร การฉายภาพแบบตัด การเขียนแบบภาพช่วย การเขียนภาพแผ่นคลี่
การเขียนแบบรายละเอียดและส่วนประกอบของชิ้นงาน การให้ขนาดและความคลาดเคลื่อน การเขียนแบบด้วย
การใช้คอมพิวเตอร์
Lettering; sections; auxiliary views; development; detail and assembly
drawings; dimensioning and tolerancing; computer aided-drawing
ST2072206

โลหะวิทยา
3(3-0-6)
Metallurgy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อะตอมและการจั ดเรียงอะตอม สมดุ ล เฟสและโครงสร้าง จุดบกพร่องของผลึ กและ
การเสี ย รู ป สมบั ติ ท างกายภาพ ทางกลและทางไฟฟ้ า ของโลหะ อั ล ลอย การขึ้ น รู ป และการปรั บ ปรุ ง ผิ ว
วัสดุเชิงประกอบโลหะ กรณีตัวอย่างการประยุกต์ในอุตสาหกรรม
Atoms and atomic arrangements; phase equilibrium and structure; crystal
defects and deformation; physical, mechanical and electrical properties; alloys; process and
surface treatment; metal matrix composites; case examination for industry applications
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ST2072207

เทคโนโลยีแก้วและเซรามิก
3(3-0-6)
Glass and Ceramic Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้างของเซรามิก กระบวนการผลิต เซรามิก สมบัติต่างๆ ของเซรามิก โครงสร้าง
ของแก้ว กระบวนการการผลิตแก้ว สมบัติต่างๆ ของแก้ว การแปลงเฟสในวัสดุ วัสดุเชิงประกอบเซรามิก
Structure of ceramics; fabrication processes of ceramics; properties of
ceramics; structures of glasses; fabrication processes of glass; properties of glasses; phase
transform in materials; ceramic matrix composites
ST2072208

วิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
3(3-0-6)
Polymer Science and Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พอลิเมอร์ กระบวนการพอลิ เมอไรเซชัน และการดัดแปรพอลิ เมอร์ โครงสร้างและ
สมบัติของพอลิเมอร์ สารเติมแต่งและสารเสริมแรงสาหรับพอลิเมอร์ พอลิเมอร์และการนาไปใช้งาน
Polymer; polymerization and polymer modification; structure and
properties of polymers; additives and reinforcements for polymers; polymers and applications
ST2072209

กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
Product Manufacturing Process
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ภาพรวมของกรรมวิธีก ารผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การเตรีย มวัต ถุ ดิบ วิธีก ารขึ้ น รูป ของวั ส ดุ
กระบวนการให้ความร้อน กระบวนการตบแต่งสาเร็จ การเลือกวัสดุสาหรับกระบวนการผลิต การวางแผนและ
การประเมินต้นทุนของการผลิต
Overview of product manufacturing process; raw materials preparation;
forming process of materials; thermal processing; finishing processing; material selection for
manufacturing process; planning and cost estimation of manufacturing
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ST2072210

ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์
1(0-3-0)
Product Processing Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการขึ้น รู ป โลหะ กระบวนการขึ้น รูป เซรามิ ก กระบวนการขึ้น รูป พอลิ เมอร์

การเลือกใช้วัสดุ
Fabrication processes of metal; fabrication processes of ceramics;
fabrication processes of polymer; materials selection
ST2072211

การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุและการตรวจสอบ
3(3-0-6)
Materials Characterizations and Inspections
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์ พื้ น ผิ ว ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบแสงและกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เล็ ก ตรอน
โครงสร้างผลึกและการวิเคราะห์ ด้วยมาตรการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ การวิเคราะห์ พื้นที่ผิวและขนาดอนุภาค
การวิเคราะห์ทางเคมีโดยสเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์เชิงความร้อน
Surface analysis by optical microscope and electron microscopes; crystal
structure and analysis by x-ray diffractometer; surface area and particle size analysis; chemical
analysis by spectroscopies; thermal analysis
ST2072212

ผลิกศาสตร์
3(3-0-6)
Crystallography
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ผลึกและระบบผลึก สมมาตร ทิศทางและระนาบ ดรรชนีมิลเลอร์ ทฤษฎีการเลี้ยวเบน
ของรังสีเอ็กช์ การวิเคราะห์โครงสร้างผลึก
Crystalline and crystallography; symmetry; directions and planes; miller
indices; diffraction theory of x-rays; crystal structure analysis
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ST2072213

การสร้างแบบจาลองต้นแบบอย่างรวดเร็ว
2(1-2-3)
Rapid Prototyping Model
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎีการพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ ซอฟต์แวร์การพิมพ์ 3D กระบวนการออกแบบ
โมเดล เทคนิคการพิมพ์โมเดล ความคิดเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
Theories of printing; printing technologies; 3D printing software; modeling
design processes; modelling techniques; creativity and applications of technology
ST2072214

การกัดกร่อนและการสึกหรอ
3(3-0-6)
Corrosion and Wear
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การกั ด กร่ อ น การป้ อ งกั น การกั ด กร่อ น การทดสอบความต้ า นทานการกั ด กร่อ น
การตรวจสอบความต้านทานการกัดกร่อน กลไกและพฤติกรรมการสึ กหรอ การเลื อกและใช้วิธีการทดสอบ
การสึกหรอ
Corrosion; corrosion protection; corrosion resistance testing; corrosion
monitoring; wear mechanisms and behaviors; selection and use of wear tests
ST2072215

จลนพลศาสตร์และปรากฏการณ์การถ่ายโอนทางวัสดุ
3(3-0-6)
Kinetics and Transport Phenomena in Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎีจลนพลศาสตร์ที่ประยุกต์ด้านวิศวกรรมวัสดุ การไหลของของไหลในการแปรรูป
วัสดุ การถ่ายโอนความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การถ่ายโอนมวล
Kinetic theories applied to materials engineering; fluid flow in material
processing; heat transfer; heat exchangers; mass transfer
ST2072216

สัมมนาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
1(0-2-1)
Seminar in Industrial Materials Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสืบค้นข้อมูล การนาเสนอและการอภิปรายในหัวข้อสภาวะการณ์ปัจจุบันทางด้าน
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เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวัสดุศาสตร์
Information searching; presentation and discussion of current topics in
technology and innovation relating to materials science
ST2072217

วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก
3(3-0-6)
Electroceramic Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิทยาศาสตร์มูลฐานของสถานะของแข็ง กระบวนการผลิตเซรามิก สารตัวนาเซรามิก
วัสดุไดอิเล็กทริก สารเซรามิกพิโซอิเล็กทริก สารเซรามิกไพโรอิเล็กทริก สารเซรามิกไฟฟ้าเชิงแสง สารเซรามิก
เฟอร์โรอิเล็กทริกและการประยุกต์ใช้วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก
Elementary solid state science; fabrication processes for ceramics; ceramic conductors; dielectric
materials; piezoelectric ceramics; pyroelectric ceramics; optic ceramics; ferroelectric ceramics
and application of electroceramics
ST2072218

เทคโนโลยีการเคลือบผิว
3(2-2-5)
Surface Coating Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎีพื้นผิว กระบวนการเคลือบและโครงสร้างผิวเคลือบ ผิวเคลือบในงานไทรโบโลยี
ฟิล์มบางสาหรับการใช้งานทางแสงและไฟฟ้า การวิเคราะห์และตรวจสอบผิวเคลือบ การเลือกใช้และประยุกต์
ใช้งานของผิวเคลือบ
Surface theory; deposition processes and coating structures; tribological
coatings; thin films for optical and electrical applications; coating characterization; selection and
application of coating
ST2072219

ปฏิบัติการการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย
1(0-3-0)
Nondestructive Testing Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิธีการทดสอบโดยไม่ทาลาย การเปรียบเทียบและการเลือกใช้วิธีทดสอบแบบไม่ทาลาย
ความน่าจะเป็นของแนวคิดในการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย วิธีการทางสถิติสาหรับการควบคุมคุณภาพ ข้อกาหนด
และขั้นตอน
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Non-destructive testing (NDT); comparison and selection of NDT methods;
probability of detection concepts in NDT; statistical methods for quality control; specification
and procedures
ST2072220

การเตรียมโครงงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
2(1-2-3)
Industrial Materials Science Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้น ขั้นตอนการดาเนินงาน การเขียนแบบ
เสนอโครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน
Concept of scientific research; searching of relative project; project
procedure; proposal writing; report writing
ST2072421

โครงงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Industrial Materials Science Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2072220 การเตรียมโครงงานทางวัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การทาวิจัยและวิเคราะห์ผลโครงงานทางวัสดุศาสตร์ที่ได้ศึกษาไว้ตามแบบเสนอโครงงาน
ทาการเรียบเรียงเป็นเอกสารพร้อมนาเสนอผลงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
Research working and result discussion for materials science project to
study as covered in project proposal; compiling research document and making presentation
under advisor’s supervision
กลุ่มวิชาชีพเลือก
ST2073401

สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
6(0-40-0)
Cooperative Education for Industrial Materials Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2071301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติงานจริงทางด้านวัสดุศาสตร์ เสมือนพนักงานของหน่วยงานตามลักษณะงานใน
ตาแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทารายงานการปฏิบัติงานหรือรายงานการทา
โครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
Practice working in materials science as an actual employee according to
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the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work report or
project report under the supervision of the supervisor and lecturer
ST2073402

การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
3(0-40-0)
Practice for Industrial Materials Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2071301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึกปฏิบัติในโปรแกรมการฝึกงานที่สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม รั ฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานราชการทางด้านวัสดุศาสตร์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ จัดทารายงานประกอบและมีการนิเทศ
จากคณาจารย์ในหลักสูตร
Practice in a work training program for materials science at workplace,
industrial factory, state enterprise or government agency for a period of at least 8 weeks;
accomplishing the work report and supervised by lecturer of curriculum
- กลุ่มวิชาวัสดุชีวภาพ
ST2073303
วัสดุนาโนและวัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
Nanomaterials and Biomaterials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
นาโน การสังเคราะห์วัสดุนาโน การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน หลักการของวัสดุชีวการแพทย์ กลุ่ม
ของวัสดุชีวการแพทย์ การทดสอบทางชีวภาพของวัสดุชีวการแพทย์ การเสื่อมของวัสดุในสภาพแวดล้อมทาง
ชีวภาพ
Nanostructured materials; structure-properties relationships of
nanomaterials; synthesis of nanomaterials; characterization techniques for nanostructured
materials; principles of biomedical materials; classes of biomedical materials; biological testing
of biomedical materials; degradation of materials in biological environments
ST2073304

วัสดุเซรามิกชีวภาพ
3(3-0-6)
Bioceramic Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการของวัสดุเซรามิกชีวภาพ ประเภทและลักษณะของวัสดุเซรามิกชีวภาพ สมบัติ
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ของวัสดุเซรามิกชีวภาพ ปฏิกิริยาเนื้อเยื่อและความเข้ากันได้ทางชีวภาพระหว่างวัสดุเซรามิกชีวภาพกับร่างกาย
มนุษย์ การเตรียมและขึ้นรูปวัสดุเซรามิกชีวภาพ การใช้งานของวัสดุเซรามิกชีวภาพในปัจจุบัน
Principles of bioceramic materials; types and characteristics of bioceramic
materials; properties of bioceramic materials; tissue reaction and biocompatibility between
bioceramic materials and human body; preparation and fabrication of bioceramic materials; case
studies of present bioceramic materials
ST2073305

ทันตชีววัสดุศาสตร์
3(3-0-6)
Dental Biomaterials Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะช่อง
ปาก ลักษณะทางพยาธิสภาพของฟันและเนื้อเยื่ อช่องปาก สมบัติเชิงกลชีวภาพ กรรมวิธีในการผลิตทันตชีววัสดุ
ทันตชีววัสดุที่ใช้ในปัจจุบันและอนาคต
Gross anatomy and histology of cells and oral tissues; oral pathology;
biomechanical properties; fabrication process in dental biomaterials; dental biomaterials at
present and in the future
ST2073306

เทคโนโลยียาง
3(2-2-5)
Rubber Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้าง สมบัติและการนาไปใช้งานของยางธรรมชาติ โครงสร้าง สมบัติและการ
นาไปใช้งานของยางสังเคราะห์ เคมีและเทคโนโลยีของการวัลคาไนซ์ยาง การผสมและกระบวนการขึ้นรูปยาง
การทดสอบสมบัติและการวัลคาไนซ์ของยาง สารเติมแต่งและสารเพิ่มเนื้อในยาง
Structures, properties and applications of natural rubbers; structures,
properties and applications of synthesis rubber; chemistry and technology of vulcanization;
rubber compounding and processing; rubber properties and vulcanization test; additives and
fillers in rubber
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ST2073307

พลาสติกชีวภาพ
3(3-0-6)
Bioplastics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พลาสติก ชีว ภาพ พลาสติ กที่ ส ามารถย่ อยทางชี ว ภาพได้ พลาสติ กย่ อยสลายได้ย าก
กรรมวิธีการขึ้นรูป รูปแบบการนาพลาสติกชีวภาพไปใช้งาน ปลายทางชีวิตของพลาสติกชีวภาพ
Bioplastics; biodegradable plastics; durable plastics; method of processing;
applications of bioplastics; end of life of bioplastics
ST2073308

วัสดุสาหรับเครื่องสาอาง
3(2-2-5)
Materials for Cosmetics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : องค์ป ระกอบของเครื่องส าอาง วัส ดุ ส าหรับ เครื่องส าอาง การผลิ ตและเลื อ กใช้ วัส ดุ
การตั้งตารับผลิตภัณฑเครื่องสาอาง การทดสอบเครื่องสาอาง
Composition of cosmetics; materials for cosmetics; production and
materials selection; cosmetic product formulations; cosmetic testing
- กลุ่มวิชาบรรจุภัณฑ์
ST2073309
เทคโนโลยีและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
3(3-0-6)
Packaging Technology and Innovation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ ระบบการพิมพ์
สาหรับ บรรจุภัณ ฑ์ การทดสอบสมบั ติของบรรจุภัณ ฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีนาโนและบรรจุภัณ ฑ์
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบอัจฉริยะและโต้ตอบ
Packaging forms; materials selection; processes of packaging production;
printing systems for packaging; packaging testing; packaging technology; nanotechnology and
packaging; smart and interactive packaging developments
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ST2073310

การออกแบบผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
Product Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎี ก ารออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม การสร้างแนวความคิ ด ใน
การออกแบบ การยศาสตร์ทางการออกแบบ การวิเคราะห์รูปแบบและวัสดุสาหรับผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
Theories of design and development for industrial product; concept
creation for design; ergonomic design; analysis of patterns and materials for product; intellectual
property
ST2073311

การเสื่อมสภาพและการนากลับมาใช้ใหม่ของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
Polymer Degradation and Recycling
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเสื่อมสภาพของพอลิ เมอร์เนื่องจากความร้อน การเสื่ อมสภาพเนื่องจากแสงและ
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของพอลิเมอร์ การเสื่อมสภาพเนื่องจากสภาวะแวดล้อมพิเศษ สารต้านออกซิเดชัน
และสารเพิ่ ม เสถี ย รภาพ เทคโนโลยี ก ารรี ไซเคิ ล ของพอลิ เอทิ ลี น เทเรฟทาเลต เทคโนโลยี ก ารรี ไซเคิ ล ของ
พอลิยูรีเทน เทคโนโลยีการรีไซเคิลของพอลิเอไมด์ เทคโนโลยีการรีไซเคิลของพอลิโอเลฟินส์
Thermal degradation of polymers; photo-degradation and oxidation
reaction of polymer; degradation in special environments; antioxidants and stabilizers; recycling
technology of poly(ethylene terphthalate); recycling technology of polyurethane; recycling
technology of polyamide; recycling technology of polyolefins
- กลุ่มวิชาเสริมทักษะด้านอุตสาหกรรม
ST2073312
การซ่อมบารุงและการตรวจสอบในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Maintenance and Inspection in Industrial Works
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การบ ารุ งรั ก ษาด้ ว ยตนเอง การบ ารุ งรัก ษาเชิ งป้ อ งกั น การหล่ อ ลื่ น การดู แ ลรัก ษา
เครื่องจักรกลและการตรวจสอบ การเชื่อม รหัสและมาตรฐานสาหรับการตรวจสอบ
Autonomous maintenance; preventive maintenance; lubrication;
machinery maintenance and inspection; welding; code and standard for inspection
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ST2073313

คอมพิวเตอร์และการโปรแกรมสาหรับวัสดุศาสตร์
3(2-2-5)
Computer and Programming for Materials Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง การประมวลผลและติดตามข้อมูล การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์
Structure of modern computer systems; program design and
development; introductory programming using high-level programming language; processing and
tracking data; programming practice in computer laboratory
ST2073314

การออกแบบการทดลองสาหรับวัสดุศาสตร์
3(3-0-6)
Experimental Design for Materials Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
การทดลองแฟกทอเรีย ล การทดลองแฟกทอเรียลบางส่ ว น การใช้โปรแกรมสาหรับการออกแบบการทดลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในระบบงานอุตสาหกรรมและปัญหา
Design of experiment; analysis of variance; multiple linear regression
analysis; factorial experiment; fractional factorial experiment; program utilization for
experimental design; relationship between factors in industrial systems and their problems
ST2073315

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและลอจิสติกส์
3(3-0-6)
Industrial Plant Design and Logistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ แ ละเครื่ อ งมื อ เกี่ ย วกั บ การจั ด การลอจิ ส ติ ก ส์ องค์ ป ระกอบของลอจิ ส ติ ก ส์
การวางแผนและการปฏิ บั ติงานของลอจิ ส ติ กส์ การไหลของวัส ดุ และสารสนเทศทางลอจิส ติ กส์ ต้ น ทุ น ของ
ลอจิสติกส์ การจัดการวัตถุดิบ การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบกาลังการผลิต เครื่องจักรและ
อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ ทาเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน
Knowledge and tools in logistic management; components of logistics;
planning and implementing logistics; material and logistic information flows; costs of logistics;
raw material management; manufacturing process design and capacity design; machinery and
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materials handling equipment; plant location and layout
ST2073316

เศรษฐศาสตร์และกฎหมายอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Economics and Laws
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและต้นทุน เงินที่เปลี่ยนตามเวลา ค่าเสื่อมราคา
และภาษี ร ายได้ การวิ เคราะห์ ก ารทดแทนทรั พ ย์ สิ น การตั ด สิ น ใจภายใต้ ค วามเสี่ ย งและความไม่ แ น่ น อน
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน พิธีการศุลกากรในการนาสินค้าเข้าและการส่งสินค้าออก กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน
กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมและกฎหมายแรงงาน
Concepts of engineering economics and cost; time value of money;
depreciation and income tax consideration; replacement analysis; decision making under risk
and uncertainty; break-even point analysis; customs clearance of import and export; law of
investment promotion; industrial and labor laws
- กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ
ST2073317
หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 1
3(3-0-6)
Special Topics in Industrial Materials Science 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หัวข้อเรื่องในปัจจุบัน ที่น่าสนใจทางด้านวัสดุศาสตร์ที่ถูกจัดขึ้นโดยสาขาวิชา และผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Topics of current interest in materials science as arranged by the
department and approved by the responsible committee
ST2073318

หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 2
3(3-0-6)
Special Topics in Industrial Materials Science 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หัวข้อเรื่องในปัจจุบัน ที่น่าสนใจทางด้านวัสดุศาสตร์ที่ถูกจัดขึ้นโดยสาขาวิชา และผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Topics of current interest in materials science as arranged by the
department and approved by the responsible committee
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2

3

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์
xxxxxxxxxxxxx

นางสาวกัลทิมา
เชาว์ชาญชัยกุล
xxxxxxxxxxxxx

นางสาววิไลวรรณ ลีนะกุล
xxxxxxxxxxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

ปร.ด.

เทคโนโลยีวัสดุ

วศ.ม.

เทคโนโลยีวัสดุ

วท.บ.

ฟิสิกส์

ปร.ด.

เทคโนโลยีวัสดุ

วศ.ม.

เทคโนโลยีวัสดุ

วท.บ.

วัสดุศาสตร์

วท.ด.

วัสดุศาสตร์

วศ.ม.

วิศวกรรมพลังงาน

วท.บ.

วัสดุศาสตร์

ผศ.

ผศ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
การศึกษา
พ.ศ. .... 2562 2563 2564 2565
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2559
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2549
มหาวิทยาลัย
นเรศวร,
2543
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2554
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2547
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
2541
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,
2556
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,
2552
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,
2550

-

4

7

10

-

4

7

11

5

9

9

12
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ลาดับ
ที่
4

5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายธนพงศ์ สารีอินทร์
xxxxxxxxxxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

ปร.ด.

วัสดุศาสตร์

วท.ม.

วัสดุศาสตร์

วท.บ.

วัสดุศาสตร์

ปร.ด.

ฟิสิกส์

วศ.ม.

วิศวกรรม
อุตสาหการ

วท.บ.

ฟิสิกส์

นายปิยะพงษ์ ปานแก้ว
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน ภาระการสอนต่อสัปดาห์
การศึกษา
แต่ละปีการศึกษา
พ.ศ. .... 2562 2563 2564 2565
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,
2555
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,
2551
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,
2549
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2553
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
2551
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
2549

-

3

7

10

-

3

6

9

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์
xxxxxxxxxxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

คุณวุฒิ

อาจารย์

ปร.ด.

เทคโนโลยีวัสดุ

วศ.ม.

เทคโนโลยีวัสดุ

วท.บ.

ฟิสิกส์

จากสถาบัน ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
การศึกษา
พ.ศ. .... 2562 2563 2564 2565
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2559
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2549
มหาวิทยาลัย
นเรศวร,
2543

-

4

7

10
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ลาดับ
ที่
2

3

4

5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางสาวกัลทิมา
เชาว์ชาญชัยกุล
xxxxxxxxxxxxx

นางสาววิไลวรรณ ลีนะกุล
xxxxxxxxxxxxx

นายธนพงศ์ สารีอินทร์
xxxxxxxxxxxxx

นายปิยะพงษ์ ปานแก้ว
xxxxxxxxxxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ผศ.

ปร.ด.

เทคโนโลยีวัสดุ

วศ.ม.

เทคโนโลยีวัสดุ

วท.บ.

วัสดุศาสตร์

วท.ด.

วัสดุศาสตร์

วศ.ม.

วิศวกรรมพลังงาน

วท.บ.

วัสดุศาสตร์

ปร.ด.

วัสดุศาสตร์

วท.ม.

วัสดุศาสตร์

วท.บ.

วัสดุศาสตร์

ปร.ด.

ฟิสิกส์

วศ.ม.

วิศวกรรม
อุตสาหการ

ผศ.

อาจารย์

ผศ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน ภาระการสอนต่อสัปดาห์
การศึกษา
แต่ละปีการศึกษา
พ.ศ. .... 2562 2563 2564 2565
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2554
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2547
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
2541
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,
2556
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,
2552
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,
2550
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,
2555
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,
2551
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,
2549
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2553
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
2551

-

4

7

11

5

9

9

12

-

3

7

10

-

3

6

9
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ลาดับ
ที่

6

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

นายพลกฤษณ์ คุ้มกล่า
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

วท.บ.

ฟิสิกส์

วท.ม.

ฟิสิกส์ประยุกต์

วท.บ.

ฟิสิกส์

จากสถาบัน ภาระการสอนต่อสัปดาห์
การศึกษา
แต่ละปีการศึกษา
พ.ศ. .... 2562 2563 2564 2565
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
2549
มหาวิทยาลัย
นเรศวร,
2547
มหาวิทยาลัย
นเรศวร,
2544

-

3

5

11

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ที่
1

2

3

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางดวงฤดี วงศ์เทียมชัย

ว่าที่ ร.ต. ดร.นรินทร์
จันทะพิงค์

สาขาวิชา/
วิชาเอก

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

กรรมการ
ผู้จัดการ
บริษัท คุณค่า
ป่าไทย จากัด

วท.ม.

การแพทย์คลินิก

ท.บ.

ทันตแพทย์ศาสตร์

Ph.D.

วท.บ.

Nanoscience
and
Technology
วัสดุศาสตร์

ปร.ด.

เทคโนโลยีวัสดุ

วศ.ม.

เทคโนโลยีวัสดุ

วศ.บ.

ปิโตรเคมีและวัสดุ
พอลิเมอร์

Project
Manager
บริษัท OkunoAuromax
(Thailand)
จากัด
นายอภิสิทธิ์ โฆษิตตชัยยงค์ นักวิจัย
บริษัท พีทีที
โกลบอล
เคมิคอล จากัด
(มหาชน)

จากสถาบัน ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
การศึกษา
พ.ศ. .... 2562 2563 2564 2565
มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2533
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
2522
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
2559
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,
2550
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2557
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2548
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,
2545

-

-

3

-

-

3

-

-

-

-

-

3
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม (สหกิจศึกษา/การฝึกงาน/การฝึกสอน)
เนื่องจากมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา จึงกาหนดให้
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักวิทยาศาสตร์
(2) ได้รับทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพ
(3) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปใช้กับงานด้านวัสดุศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ เข้าใจวัฒนธรรมของสถานประกอบการและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(5) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการได้
(6) มีความกล้าแสดงออกและนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน/ศิลปนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานวิจัย
การทาโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพเพื่อการแก้ปัญหา
หรือประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่โครงงานที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรู้
และมีทักษะภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ร่วมโครงงาน
จานวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน กาหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและทารายงานตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและ/หรือผลงานตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานของนั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามเกี่ ยวข้ องกั บ วั ส ดุ ศาสตร์ มี ก ระบวนการท าวิจั ย ที่ ถู ก ต้ อ งตาม
หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีการน าเสนอหัวข้อโครงงาน ดาเนินการวิจัย และอภิปรายผลเป็นไปตาม
หลักการทางวัสดุศาสตร์ และทาการเรียบเรียงเป็นเอกสารพร้อมนาเสนอผลงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
สามารถนาความรู้ และหลักการทางวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับปัญหางานวิจัย มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ หลั กการและทฤษฎี ของเครื่องมือและอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มี ทักษะในการจัดการประมวล
ความคิ ด อย่ างเป็ น ระบบ มี จิ ต ส านึ ก และตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ สามารถน าเสนอ

61
แนวความคิดอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาต้องผ่านวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทาเค้าโครงเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ดาเนินการตามแผน
ในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนาเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแต่งตั้ง รูปแบบและเกณฑ์การประเมินเป็น ไปตามที่คณะกรรมการกาหนดตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ในรายวิชาที่เปิดสอนต้องสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้ง
หน้าที่ทั้งในด้านวิชาชีพ และต่อสังคม
ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษารั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ข องตนเองทั้ งในด้ า น
วิชาชีพ และต่อสังคม
มีความรู้และทักษะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ มีแผนการเรียนที่ให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ท างด้านพื้ นฐานทางวัส ดุ
วัสดุศาสตร์
ศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ รวมถึง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ทางด้านอุตสาหการ วิชาการทางการวิจัยและจริยธรรม โดยอยู่ใน
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับและกลุ่มวิชาชีพเลือก
มี ค วามใฝ่ รู้ ในองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ที่ มีการมอบหมายงานในรายวิชาต่างๆ ของกลุ่ มวิชาชีพบังคับ และ
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตนเอง และสามารถ วิช าชี พ เลื อ ก เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถแสวงหาความรู้ ได้ ด้ ว ย
นามาต่อยอดเพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งนาข้อมูลมา
หรือเสริมสร้างทักษะของตนเอง
ประยุกต์ใช้ในการทดลองวิจัย หรือเพื่อจัดทาเป็นรายงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของสังคม
(2) มีความรับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
(4) มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักรู้ในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒ นธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้ นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
โดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ ของการเป็นผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้อง
ไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี
ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ประเมินจากการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
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(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาพื้นฐานทางด้านวัสดุศาสตร์
(2) พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์
(3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์
(4) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมทางวัสดุ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้ นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอย่างมีระบบโดยอาศัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
(2) สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมวัสดุ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่นถ้าเป็น หลักสูตรเทคโนโลยี
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สารสนเทศ)
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิ น ตามสภาพจริ ง จากผลงาน และการปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา เช่ น การประเมิ น จาก
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่น
(2) สามารถปรับตัวได้ดีในสภาวะที่กดดัน
(3) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(4) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานกับผู้อื่น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลื อ กสื่ อ และเครื่อ งมื อ ในการสื บ ค้ น เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถนาหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติมาประยุกต์ใช้
(2) มีทักษะในการถ่ายทอดและนาเสนอที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับวัสดุศาสตร์
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ในรายวิ ช าต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ด้านทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบั ติจริงโดยใช้ความรู้จากวิชาต่างๆที่ได้
ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทาโครงงาน
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(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่
4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้
บางเรื่องก็ได้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
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(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ

2

3

4
































5






1











2

3




















4






1











2






3






1








  





2






3

4














  
  


ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103

1











ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

2










3










4






5






1










2










3






4






1










2

3















2

การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
ระเบียบวิธีวิจยั
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ

1










ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

 

 
 
   
   
   
   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา








2












3












4 5 1 2
   
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   

ทักษะทาง
ปัญญา

3 4 1 2
   
   
  
  
 
   
   
   
   
   
   

3










2

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การพัฒนาและประเมินโครงการ

1





ความรู้

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
 
   

   

   
   
   
   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

3








4








5








1








2








3








4








1








2








3








ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
 
   
   
   
   
   
   

GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
GE2500101 พลศึกษา
GE2810102 ลีลาศ
GE2500103 กีฬาประเภททีม
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
GE2500105 นันทนาการ
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

1








GE2600102 สถิติเบื้องต้น

                   

GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

                   

GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GE2700102 สิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

                   
               
 

2

2








ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
โลกในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ปกิณกคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน










3










4









5









1










2










3








4









1










2










3









ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2801101
GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
GE2820101
GE2820102
GE2820103

2










ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   

73
3.2

หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของสังคม
(2) มีความรับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
(4) มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักรู้ในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ความรู้
(1) มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาพื้นฐานทางด้านวัสดุศาสตร์
(2) พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์
(3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์
(4) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมทางวัสดุ
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบโดยอาศัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
(2) สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมวัสดุ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่น
(2) สามารถปรับตัวได้ดีในสภาวะที่กดดัน
(3) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(4) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถนาหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติมาประยุกต์ใช้
(2) มีทักษะในการถ่ายทอดและนาเสนอที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับวัสดุศาสตร์
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

2











3 4 5 1 2 3 4












 
   
 
   





ทักษะทาง
ปัญญา
1











2 3







1










ทักษะพิสัย

2 3 4 1 2 3 4 1 2

 


 






















3





2

แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
เคมี 2
ปฏิบัติการเคมี 2
ฟิสิกส์ทั่วไป
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
ชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการชีววิทยา
ทั่วไป

1











ความรู้

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ST2031103
ST2031104
ST2041108
ST2041109
ST2041110
ST2041111
ST2051111
ST2051112
ST2061103
ST2061104

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1 2 3
 

4

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3

 
 
 

4

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

ทักษะพิสัย

2 3 4 1
  

2

3

75

  
 

 
   

 
   

 

 
 



   



   



 















 




  



2

ST2071301 การเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา
ST2072201 วัสดุศาสตร์
ST2072202 สมบัติและการทดสอบ
วัสดุ
ST2072203 กลศาสตร์วัสดุ
ST2072204 ปฏิบัติการโรงงาน
สาหรับนักศึกษา
วัสดุศาสตร์
ST2072205 เขียนแบบสาหรับ
วัสดุศาสตร์

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

1

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

  

 



 



1 2 3 4

  

 

 
  

4

  







1

2


 



  

3

2

ST2072206 โลหะวิทยา
ST2072207 เทคโนโลยีแก้วและ
เซรามิก
ST2072208 วิทยาการและ
  
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
ST2072209 กรรมวิธีการผลิต

ผลิตภัณฑ์
ST2072210 ปฏิบัติการกรรมวิธีการ   
ผลิตผลิตภัณฑ์

3

ทักษะพิสัย

76

2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2
 
  
   
 
     


ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

77

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2 3 4
 

5

ความรู้

1

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2 3 4 1 2 3 1 2
  


4

1

2

ทักษะพิสัย

3 4 1
 

2

3

77
2

ST2072211 การศึกษาลักษณะ
เฉพาะของวัสดุและ
การตรวจสอบ
ST2072212 ผลิกศาสตร์

 


ST2072213 การสร้างแบบจาลองต้น 
  

แบบอย่างรวดเร็ว
ST2072214 การกัดกร่อนและการ
 
   
สึกหรอ
ST2072215 จลนพลศาสตร์และ
  


ปรากฏการณ์การถ่าย
โอนทางวัสดุ

3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ST2072219

ทักษะทาง
ปัญญา

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1
สัมมนาทางวัสดุศาสตร์   
 
 

 

อุตสาหกรรม
วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก 

 

 
 
เทคโนโลยีการเคลือบ
 
  
   

ผิว
ปฏิบัติการการ
 
   
   


ตรวจสอบแบบไม่
ทาลาย

ทักษะพิสัย

2

3

2

ST2072217
ST2072218

ความรู้

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ST2072216

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
 
      

1

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะพิสัย

2 3 4
 

1 2 3 4 1
  

2

3
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2

ST2072220 การเตรียมโครงงานทาง
วัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม
ST2072421 โครงงานทาง
 
      
วัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม
ST2073401 สหกิจศึกษาทาง
     

 
วัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

80

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
   


 

1 2 3 4
 

1 2 3 4 1 2 3
 
  

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะพิสัย

80

 

 
 
 


 


 


 

  



 

 

 
 
 
 






 
 
 

 

 
 




  

 

2

ST2073402 การฝึกงานทาง
วัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม
ST2073303 วัสดุนาโนและวัสดุ
ชีวภาพ
ST2073304 วัสดุเซรามิกชีวภาพ
ST2073305 ทันตชีววัสดุศาสตร์
ST2073306 เทคโนโลยียาง
ST2073307 พลาสติกชีวภาพ
ST2073308 วัสดุสาหรับ
เครื่องสาอาง

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

5

ทักษะทาง
ปัญญา

1 2 3 4 1 2 3
     

1

3 4 1
 

2 3


4 1






ทักษะพิสัย

2

3


 



2

ST2073309 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
ST2073310 การออกแบบผลิตภัณฑ์
 
        
ST2073311 การเสื่อมสภาพและ
   
 
 
การนากลับมาใช้ใหม่
ของพอลิเมอร์
ST2073312 การซ่อมบารุงและ
  
  
   
การตรวจสอบในงาน
อุตสาหกรรม

2

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1 2 3 4
 

ความรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

4 5 1 2
  

3

4 1 2 3
  

1

2 3 4
 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2


3 4


ทักษะพิสัย

1

2

3
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2

ST2073313 คอมพิวเตอร์และการ
โปรแกรมสาหรับ
วัสดุศาสตร์
ST2073314 การออกแบบการ
ทดลองสาหรับวัสดุ
ศาสตร์
ST2073315 การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมและ
ลอจิสติกส์

2 3


ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1 2


3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

4 5 1 2
  

3 4 1
 

2 3 1
 

2 3 4
 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2 3 4
 

 

 

 





  

 

 

 





1

2

3

2

  

ทักษะพิสัย
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ST2073316 เศรษฐศาสตร์และ
กฎหมายอุตสาหกรรม
ST2073317 หัวข้อพิเศษทาง
วัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม 1
ST2073318 หัวข้อพิเศษทาง
วัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม 2

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
โดยมีการพิจารณาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ใน
ประเด็นต่างๆ ได้แก่
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชา กาหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และใช้
วงจร PDCA ในการด าเนิ น งานของระบบให้ เป็ น ไปตามแผนการสอน (ใน มคอ.3) ผ่ าน
คณะกรรมการ อาจารย์ผู้สอน
(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร กาหนดระบบ วิธีการวัดและประเมินผลร่วมกันให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีและจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 5 ปี
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ภาวะมีงานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการที่ใช้บัณฑิต โดยการขอสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม
(3) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร ต่อความพร้อมของนักศึกษาใน
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาต้องลงทะเบีย นเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่กาหนดไว้ในหลั กสูตรและมีผ ล
การศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ตามที่คณะและมหาวิทยาลัย
ดาเนินการจัด เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย /คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่
สอน
1.2 ส่ งเสริ ม อาจารย์ ให้ มี การเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้างเสริม ประสบการณ์ เพื่ อ ส่ งเสริม การสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
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ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ด้านการสอน และการวิจัย
อย่ างต่อเนื่อง สนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ เข้าร่วมอบรมทางวิช าการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลั กสูตร รวมถึง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝังตัวในสถานประกอบการหรือหน่วยงานทางด้านวัสดุศาสตร์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมี ส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรมบริก ารวิช าการแก่ ชุ ม ชนที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การพั ฒ นาความรู้แ ละ
คุณธรรม
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งแก่
ชุมชน และวงการวิชาการ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก าหนดการก ากั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับ
คณะ โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตรทาหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
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1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้ นมหาวิทยาลั ยได้ทาการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจาทุก ปี และแจ้ง ผลการสารวจให้กับ คณะได้รับ ทราบเพื่อ เป็น ข้อ มูล สาหรับ การปรับ ปรุง พัฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ภาพของอาจารย์ ซึ่ งเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต จึ ง มี
การกาหนดระบบ กลไก เกี่ย วกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณ สมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร
ที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทาระบบ
การบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิท ยาลัย ให้ค วามส าคัญ กับ กระบวนการออกแบบหลัก สูต ร เพื ่อ ให้ต อบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย และบริบ ทที่ เปลี่ย นแปลงของสั งคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลั กสู ตรให้
ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช า โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลั ก สู ต รก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผู้ เรี ย นที่ แ สดงมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
มาวิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน แต่ทางหลักสูตรยังคงมี
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ความต้องการครุภัณฑ์เพิ่มเติมซึ่งมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะด้านการปฏิบัติที่
ดี สาหรับรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ทางสาขาวิชามีความพร้อมอยู่แล้ว และที่ต้องการเพิ่มเติม มีดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ครุภัณฑ์ที่ทางสาขาวิชามี
เครื่องทดสอบแรงดึง
เครื่องตัดชิ้นงานความเร็วสูง
เครื่องขัดเตรียมผิวชิ้นงานจานคู่
เครื่องอัดรีดชนิดเกลียวหนอนคู่
เครื่องปั่นผสมความเร็วสูง
เครื่องตัดเม็ดพลาสติก
เครื่องวัดความแข็งไมโครวิกเกอร์

ครุภัณฑ์ที่ทางสาขาวิชาต้องการเพิ่มเติม
1. เครื่องอัดไฮโดรลิค 30 ตัน
2. เครื่อง Vibro milling
3. เครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติกด้วยความดัน
4. เครื่องผสมแบบภายใน
5. เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก
6. เครื่องกวนด้วยสารแม่แหล็ก 4 เครื่อง
7. โกร่งบดสารชนิดอาเกต

8. เครื่องวัดความแข็งแบบ ร๊อกเวลล์

8. เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น

9. เครื่องขึ้นเรือนชิ้นงาน

9. เครื่องกลึง CNC ขนาดเล็ก

10. เครื่องทดสอบแรงกระแทกสาหรับพอลิเมอร์

10. โต๊ะพร้อมปากกาจับชิ้นงาน

11. เครื่องทารอยบากชิ้นงานพอลิเมอร์
12. เครื่องวัดความหยาบผิว

11. เครื่องออสซิโลสโคป และเครื่องกาเนิด
สัญญาณ
12. เครือ่ งเอกซเรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์

13. ชุดวัดค่าอิมพีแดนซ์ด้วยการไบแอสย้อนกลับของวัสดุ

13. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

14. เครื่องทดสอบด้วยคลื่นเสียงแบบความถี่สูง
15. เครื่องทดสอบด้วยสนามแม่เหล็ก

14. เครื่องดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริ
มิเตอร์
15. เครื่องเทอร์โมกราวิเมตริก

16. เครือ่ งทดสอบโดยใช้กระแสไหลวน

16. เครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ

17. กล้องถ่ายภาพความร้อน
18. เครื่องมือตรวจสอบด้วยระบบ Acoustic Emission
19. กล้องตรวจสอบรอยจุดบกพร่องในชิ้นงาน
20. กล้องจุลทรรศน์
21. เตาเผาอุณหภูมิสูง (ต่ากว่า 1,000 องศาเซลเซียส)
22. เตาเผาอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส (สูงสุด
ไม่เกิน 1,400 องศาเซลเซียส)
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการด าเนิ น งาน
หลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน การเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดท ารายงานผลการดาเนิ น การของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ า มี ) ได้ รั บ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ าย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนารวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม หรือ
การสนทนากับกลุ่ มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ ท บทวนข้อ มู ล ข้างต้ น โดยอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร/คณะกรรมการจัด ท า
หลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ค ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก จ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ภาคผนวก ฉ คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร

ภาคผนวก ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ข
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ค
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
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รายการ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
1. วัตถุประสงคหลักสูตร 1. มีความรู ความสามารถทางดานวัสดุ 1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู แ ละ
ศาสตรและอุตสาหกรรม
มีทักษะดานการปฏิบัติทางดานวัสดุ
2. มี ทั ก ษะพื้ น ฐานด า นวิ ท ยาศาสตร ศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
และเทคโนโลยี
วัสดุ
3. สามารถบู รณ าการความรู เ พื่ อ
2. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะพื้ น ฐาน
ทํ า งานร ว มกั บ อุ ต สาหกรรมใน
การออกแบบ สรางตนแบบ การวาง
ประเทศและภู มิ ภ าคอาเซี ย นได
แผนพั ฒ นาผลิตภัณ ฑและสามารถ
รวมถึงองคกรตางๆ ทางดานวัสดุ
ประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ท างด า นวั ส ดุ
4. มี จิ ต สํ า นึ ก ใน ก า ร ใฝ เรี ย น รู
ศาสตร
มี ค ว า ม คิ ด ริ เริ่ ม ส ร า ง ส ร ร ค
มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถนํา
ความ รู แล ะทั ก ษ ะก ารป ฏิ บั ติ
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางด านวั ส ดุ มาใชในการประกอบ
อาชีพ

2. โครงสรางหลักสูตร

3. รายวิชาทีม่ ีการ
ปรับปรุง

หนวยกิตรวม
142 หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
104 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
22-712-207
เขียนแบบวัสดุอุตสาหกรรม
Drawing for Industrial Materials
2(1-2-3)
อุ ป ก ร ณ เขี ย น แ บ บ แ ล ะ ก า ร ใช
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต รู ป ท ร งเร ข า ค ณิ ต
การเขี ย นแบบออร โ ธกราฟฟ ก และ
การสเก็ตช การกําหนดขนาดมิติและ
โน ต การเขี ย นแบบและการสเก็ ต ช

4. มี จิ ต สํ า นึ ก ใน ก า ร ใ ฝ เรี ย น รู
มี ค ว า ม คิ ด ริ เริ่ ม ส ร า ง ส ร ร ค
มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
หนวยกิตรวม
131 หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
95 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ST2072205
เขียนแบบสําหรับวัสดุศาสตร
Drawing for Materials Science
1(0-3-0)
การเขีย นตัวอักษร การฉายภาพแบบ
ตัด การเขียนแบบภาพชวย การเขียน
ภ า พ แ ผ น ค ลี่ ก า ร เขี ย น แ บ บ
รายละเอี ย ดและส ว นประกอบของ
ชิ้ น งาน ก ารให ข น าด แ ล ะ ค ว าม
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หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557
ภาพไอโซเมตริกและออบลีค ภาพตั ด
และขอยกเวน แบบและกระบวนการ
ผลิ ตมาตรฐาน การกําหนดขนาดมิติ
ของรู ป ลั ก ษ ณ การเขี ย น แบ บ สั่ ง
คอมพิวเตอรชวยออกแบบ
22712212
กรรมวิธีการผลิตวัสดุ
Materials Manufacturing
3(2-2-5)
กรรมวิธีการผลิตสําหรับวัสดุ หลักการ
ข อ ง วิ ธี ก า ร ขึ้ น รู ป สํ า ห รั บ วั ส ดุ
การปรับปรุงพื้นผิว การเลือกใชวัสดุที่
เห ม า ะ ส ม กั บ ก ร ะ บ ว น ก าร ผ ลิ ต
ก ารวางแ ผ น ระบ บ ก ารผ ลิ ต แ ล ะ
การประเมินตนทุน
22-712-210
ก า ร อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ล ะ
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ
Product Design and Packaging
Technology
3(2-2-5)
การเลือกใชวัสดุ ขั้นตอนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ การเลือกกระบวนการขึ้น
รู ป ที่ เห ม าะ ส ม กั บ วั ส ดุ แ ล ะ ก า ร
ออกแบบ รู ป แบบของบรรจุ ภั ณ ฑ
กระบวนการผลิ ต บรรจุภั ณ ฑ ระบบ
ก า ร พิ ม พ ต า งๆ บ น บ ร ร จุ ภั ณ ฑ
การทดสอบสมบั ติ ข องบรรจุ ภั ณ ฑ
ประเภทตางๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
คลาดเคลื่อน การเขียนแบบดวยการใช
คอมพิวเตอร

ST2072209
กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ
Product Manufacturing Process
3(3-0-6)
ภ า พ ร ว ม ข อ งก ร ร ม วิ ธี ก า ร ผ ลิ ต
ผลิตภัณ ฑ การเตรียมวัตถุดิบ วิธี การ
ขึ้น รูป ของวัส ดุ กระบวนการใหความ
ร อ น กระบ วน การตบ แต งสํ า เร็ จ
การเลือกวัสดุสําหรับกระบวนการผลิต
การวางแผนและการประเมิ น ต น ทุ น
ของการผลิต
ST2073309
เทคโนโลยีและนวัตกรรมบรรจุภัณ ฑ
Packaging Technology and
Innovation
3(3-0-6)
รูป แบบของบรรจุ ภั ณ ฑ การเลื อกใช
วั ส ดุ กระบวนการผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ
ระบบการพิ ม พ สํ า หรั บ บรรจุ ภั ณ ฑ
การทดสอบสมบั ติ ข องบรรจุ ภั ณ ฑ
เทคโนโลยี การบรรจุ เทคโนโลยีน าโน
และบรรจุภัณฑ การพัฒนาบรรจุภัณฑ
แบบอัจฉริยะและโตตอบ
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4. รายวิชาที่เพิ่ม

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ST2072202
สมบัติและการทดสอบวัสดุ
Properties and Testing of
Materials
3(2-2-5)
โครงสรางอะตอม สมบัติทางกายภาพ
สมบั ติ ท างกล สมบั ติ ท างเคมี สมบั ติ
ทางไฟฟ าและแม เหล็ ก การทดสอบ
สมบัติของวัสดุ
ST2072203
กลศาสตรวัสดุ
Mechanics of Materials
3(3-0-6)
ระบบแรง การวิเคราะหความสัมพั นธ
ข อ งค ว าม เค น แ ล ะ ค ว าม เค รี ย ด
พฤติกรรมการผิดรูป การวิเคราะหการ
แตกหักของวัสดุดวยเทคนิคอินเดนเท
ชัน การวิเคราะหโครงสราง แรงภายใต
ของไหลที่ อ ยู นิ่ ง จลนศาสตร แ ละ
จลนพลศาสตร ข องอนุ ภ าคและวั ต ถุ
แข็งเกร็ง
ST2072206
โลหะวิทยา
Metallurgy
3(3-0-6)
อะตอมและการจัดเรียงอะตอม สมดุล
เฟสและโครงสร า ง จุ ด บกพร อ งของ
ผลึ ก และ การเสี ย รู ป สมบั ติ ท าง
กายภาพ ทางกลและทางไฟฟ า ของ
โลหะ อั ล ลอย การขึ้ น รู ป และการ
ปรั บ ปรุ ง ผิ ว วั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบโลหะ
ก ร ณี ตั ว อ ย า ง ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใน
อุตสาหกรรม
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หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ST2072207
เทคโนโลยีแกวและเซรามิก
Glass and Ceramic Technology
3(3-0-6)
โครงสร างของเซรามิ ก กระบวนการ
ผลิตเซรามิก สมบัติตางๆ ของเซรามิก
โครงสรางของแก ว กระบวนการการ
ผลิ ต แก ว สมบั ติ ต า งๆ ของแก ว การ
แปลงเฟสในวั ส ดุ วั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบ
เซรามิก
ST2072208
วิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร
Polymer Science and
Technology
3(3-0-6)
พอลิเมอร กระบวนการพอลิเมอไรเซ
ชั น แ ล ะ ก า ร ดั ด แ ป ร พ อ ลิ เม อ ร
โครงสร า งและสมบั ติ ข องพอลิ เ มอร
สารเติ มแตงและสารเสริมแรงสําหรับ
พอลิเมอร พอลิเมอรและการนําไปใช
งาน
ST2072213
การสรางแบบจําลองตนแบบอยาง
รวดเร็ว
Rapid Prototyping Model
2(1-2-3)
ทฤษฎี ก ารพิ ม พ เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ
ซอฟตแวรการพิ มพ 3D กระบวนการ
ออกแบบโมเดล เทคนิคการพิมพโมเดล
คว าม คิ ด เชิ งส ร า งส รรค แล ะก าร
ประยุกตใชเทคโนโลยี
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หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ST2072215
จลนพลศาสตรและปรากฏการณ
การถายโอนทางวัสดุ
Kinetics and Transport
Phenomena in Materials
3(3-0-6)
ทฤษฎี จ ลนพลศาสตรที่ ป ระยุกต ดาน
วิศวกรรมวัสดุ การไหลของของไหลใน
การแปรรูปวัสดุ การถายโอนความรอน
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การถาย
โอนมวล
ST2073307
พลาสติกชีวภาพ
Bioplastics
3(3-0-6)
พลาสติกชีวภาพ พลาสติกที่สามารถ
ยอยทางชีวภาพได พลาสติกยอยสลาย
ไดยาก กรรมวิธีการขึ้นรูป รูปแบบการ
นําพลาสติกชีวภาพไปใชงาน
ปลายทางชีวิตของพลาสติกชีวภาพ
ST2073308
วัสดุสําหรับเครื่องสําอาง
Materials for Cosmetics
3(2-2-5)
องคประกอบของเครื่องสําอาง วัสดุ
สําหรับเครื่องสําอาง การผลิตและ
เลือกใชวัสดุ การตั้งตํารับผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง การทดสอบเครื่องสําอาง
ST2073310
การออกแบบผลิตภัณฑ
Product Design
3(2-2-5)
ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การสราง
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หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
แนวความคิดใน การออกแบบ
การยศาสตรทางการออกแบบ
การวิเคราะหรูปแบบและวัสดุสําหรับ
ผลิตภัณฑ ทรัพยสินทางปญญา
ST2073312
การซอมบํารุงและการตรวจสอบใน
งานอุตสาหกรรม
Maintenance and Inspection in
Industrial Works
3(2-2-5)
ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ า ด ว ย ต น เ อ ง
การบํารุงรักษาเชิงปองกัน การหลอลื่น
การดู แ ลรักษาเครื่อ งจัก รกลและการ
ต ร ว จ ส อ บ ก า รเชื่ อ ม ร หั ส แ ล ะ
มาตรฐานสําหรับการตรวจสอบ
ST2073313
คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
สําหรับวัสดุศาสตร
Computer and Programming
for Materials Science
3(2-2-5)
โครงสร า งของระบบคอมพิ ว เตอร
สมั ย ใหม การออกแบบและพั ฒ นา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
ด ว ยภาษาระดั บ สู ง การประมวลผล
และติด ตามขอ มูล การฝก ปฏิ บั ติก าร
โปรแกรมดวยเครื่องคอมพิวเตอร
ST2073314
การออกแบบการทดลองสําหรับ
วัสดุศาสตร
Experimental Design for
Materials Science
3(3-0-6)
การออกแบ บ การท ดลอง
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หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ก า ร วิ เค ร า ะ ห ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น
การวิ เ คราะห ก ารถดถอ ยเชิ ง พ หุ
การทดลองแฟกทอเรีย ล การทดลอง
แฟกทอเรียลบางสวน การใชโปรแกรม
สํ า ห รั บ การออกแบ บการทดลอง
ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า งป จ จั ย ใน
ระบบงานอุตสาหกรรมและปญหา
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร

122

123

ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
การศึกษา
40

นายจิระศักดิ์ ธาระจักร
อาจารย
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2559
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2549
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543
40

40

40

40

40

การฝกอบรม
1. “Avionic Maintenance; Part 66 certificate technician Mechanical CAT B1.1 English” 23
February – 14 August 2015, Aero Bildungs GmbH Company, Germany
2. “Magnetic Particle Testing Level II” 19-23 September 2016, King Mongkut's University
of Technology Thonburi, Thailand
3. “AMSY-6 AE System Training” 18-20 December 2017, VallenSystem GmbH, Germany
สังกัดหนวยงาน

ประวัติการทํางาน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท 02-8363004
E-mail: jirasak.t@rmutp.ac.th
2558 – ปจจุบัน
อาจารยประจําสาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2550 – 2557
อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงานทางวิชาการ
วารสารระดับนานาชาติ
Tharajak, J., Palathai, T. and Sombatsompop, N. 2017. Recommendations for h-BN loading
and service temperature to achieve low friction coefficient and wear rate for
thermal-sprayed PEEK coatings. Surface and Coatings Technology. 321, 477-83.
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Tharajak, J., Palathai, T. and Sombatsompop, N. 2017. The effects of magnetic fieldenhanced thermal spraying on the friction and wear characteristics of poly(etherether-ketone) coatings. Wear. 372, 68-75.
Sanpo, N. and Tharajak, J. 2017. Development of thermal spray map for liquid feeding
thermal spray system. Applied Mechanics and Materials. 866, 418-21.
Sanpo, N., Tharajak, J., Wang, J. and Berndt, C.C. 2016, Surface investigation of laser glazed
mullite thin films on yttria-stabilized zirconia coatings. Applied Mechanics and
Materials. 804, 104-07.
Tharajak, J., Palathai, T. and Sombatsompop, N. 2015. Morphological and physical
properties and friction/wear behavior of h-BN Filled PEEK composite coatings.
Surface and Coatings Technology. 273, 20-29.
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
การศึกษา

40

นางสาวกัลทิมา เชาวชาญชัยกุล
ผูชวยศาสตราจารย
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2554
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2547
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541

40

40

40

40

40

การฝกอบรม
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุนใหมดานวัสดุ” ระหวางวันที่ 2023 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรม เดอะไทด รี ส อร ท จ.ชลบุ รี จั ด โดย ศู น ย Talent Mobility
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. หลั กสู ต ร “การสร างมู ล ค าเพิ่ ม จากเทคโนโลยี การพิ มพ ส ามมิ ติ (Value Creation by 3D Printing
Technology)” ระหวางวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ จัดโดย
สถาบันวิทยาการ สวทช สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
สังกัดหนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท 02-8363004
E-mail: kantima.c@rmutp.ac.th
ประวัติการทํางาน
2558 – ปจจุบัน
อาจารยประจําสาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2555 - 2557
อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2547 – 2550
นักวิจัยประจําสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2542 – 2543
ผูจัดการฝายตรวจสอบคุณภาพ
บริษัท ไทย โอ พี พี จํากัด
40

40
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2541 – 2542

เจาหนาฝายตรวจสอบคุณภาพ
บริษัท ฟลมมาสเตอร จํากัด

ผลงานทางวิชาการ
วารสารระดับนานาชาติ
Deelaman, W., Chaochanchaikul, K. and Tungsudjawong, K. 2018. Effect of banana fibers
on mechanical and physical properties of light weight concrete blocks. Applied
Mechanics and Materials. 879, 151-55.
Hachana, N., Wongwanchai, T., Chaochanchaikul, K. and Harnnarongchai, W. 2017.
Influence of crosslinking agent and chain extender on properties of gammaIrradiated PLA. Journal of Polymers and the Environment. 25(2), 323-33.
Chaochanchaikul, K. 2017. Influence of natural oil polyol on mechanical properties of
polylactic acid. Applied Mechanics and Materials. 866, 208-11.
Tomyangkul, S., Pongmuksuwan, P., Harnnarongchai, W. and Chaochanchaikul K. 2016.
Enhancing sound absorption properties of open-cell natural rubber foams with
treated bagasse and oil palm fibers. Journal of Reinforced Plastics and Composites.
35(8), 672-81.
Harnnarongchai, W. and Chaochanchaikul, K. 2015. Effect of blowing agent on cell
morphology and acoustic absorption of natural rubber foam. Applied Mechanics
and Materials. 804, 25-29.
Chaochanchaikul, K. and Harnnarongchai, W. 2015. Influence of multifunctional monomers
on gamma irradiated polylactic acid. Applied Mechanics and Materials. 804, 59-62.
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
การศึกษา

นางสาววิไลวรรณ ลีนะกุล
ผูชวยศาสตราจารย
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2556
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550

40

40

40

40

40

การฝกอบรม
1. การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “กล อ งจุ ล ทรรศน อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส อ งผ า น (The Workshop on
Transmission Electron Microscopy)” ระหวางวันที่ 8-10 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุม M120
และห องปฏิ บั ติ ก าร TEM อาคารเอ็ ม เทค อุ ท ยานวิท ยาศาสตรป ระเทศไทย จ.ปทุ ม ธานี จั ด โดย
ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุแหงชาติ MTEC
2. หลั ก สู ต ร “ความรู ด า นวั ส ดุ ศ าสตร แ ละวิ ศ วกรรมวั ส ดุ พ ร อ มกรณี ศึ ก ษา” ระหว า งวั น ที่ 17-18
กรกฎาคม 2561 ณ หอง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี
จัดโดย ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุแหงชาติ MTEC
40

40

40

40

40

40

40

40

สังกัดหนวยงาน

ประวัติการทํางาน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท 02-8363004
E-mail: wilaiwan.l@rmutp.ac.th
2558 – ปจจุบัน
อาจารยประจําสาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร
2556 – 2557
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงานทางวิชาการ
วารสารระดับนานาชาติ
Thurakitseree, T. and Leenakul, W. 2018. Conductivity modification of carbon-based
nanocomposites. Applied Mechanics and Materials. 879, 41-46.
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Tunkasin, T., Tontrakoon, J., Rujijanagul, G., Intatha, U., Pengpat, K., Sutjarittangtham, K.,
Leenakul, W. and Eitssayeam, S. 2018. The acoustic impedance and other
properties of (1-3) piezoceramics polymer composite. Applied Mechanics and
Materials. 879, 51-56.
Kruea-In, C., Inthong, S. and Leenakul, W. 2018. Effects of rate-controlled sintering on
phase formation, dielectric and ferroelectric properties of cobalt oxide doped
BNKT ceramics. Applied Mechanics and Materials. 879, 57-61.
Intawin, P., Leenakul, W., Jantaratana, P., Eitssayeam, S., Rujijanagul, G. and Pengpat, K.
2017. Synthesis, atructural and electrical properties of granular BT-NZF
nanocrystals in silicate glass. Ceramics International. 43(1), 258-64.
Kruea-In, C., Inthong, S., Boonchoo, T., Intawin, P. and Leenakul, W. 2017. Fabrication and
characterization of BNLT-BHF lead-free ceramics. Ferroelectrics. 511(1), 114-18.
Kruea-In, C., Inthong, S. and Leenakul, W. 2017. Effect of NiO nanoparticles on physical
and mechanical properties of BNKT lead-free ceramics. Applied Mechanics and
Materials. 866, 282-86.
Kytae, T., Sutjarittangtham, K., Thurakitseree, T. and Leenakul, W. 2017. Phase transition
and electrical properties of Ba 0.8 Sr 0.2 TiO 3 comparison of different preparation
techniques. Applied Mechanics and Materials. 866, 287-90.
Intawin, P., Leenakul, W., Yongsiri, P., Jantaratana, P., Eitssayeam, S., Rujijanagul, G.
and Pengpat, K. 2016. Fabrication and characterization of BaTiO 3 –Ni 0.8 Zn 0.2 Fe 2 O 4 –
B 2 O 3 –Na 2 O–SiO 2 multiferroic glass ceramics. Journal of Nanoscience and
Nanotechnology. 16, 12866-70.
Boonchoo, T., Intawin, P. and Leenakul, W. 2016. Effect of MnFe 2 O 4 and the heat
treatment temperature on the bioactive glass properties. Key Engineering Materials.
690, 137-42.
Leenakul, W., Tunkasiri, T., Tongsiri, N., Pengpat, K. and Ruangsuriya, J. 2016. Effect of
sintering temperature variations on fabrication of 45S5 bioactive glass-ceramics
using rice husk as a source for silica. Materials Science and Engineering C. 61, 695–
704.
Kruea-In, C., Intawin, P., and Leenakul, W. 2015. Preparation of ferroelectric KNbO 3 based
borate glass system. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 15, 9256–60.
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
การศึกษา

40

40

40

40

40

นายธนพงศ สารีอินทร
อาจารย
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549

การฝกอบรม
1. หลักสูตร “กาวแรกสูอาจารยมืออาชีพ รุนที่ 18” ระหวางวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม
เอเชีย กรุงเทพ จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สมาคมเครือขาย ควอท
2. หลักสูตร “การอบรมและพัฒนาทูตสะเต็มประจําป 2559” ระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม
2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพ จัดโดย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และ BRITISH COUNCIL
3. โครงการ “XAS tutorial on data analysis and an introduction to XPS technique” ระหวาง
วัน ที่ 8-9 กุ มภาพั น ธ 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย นเรศวร จังหวัด พิ ษณุ โลก จัด โดย
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
4. หลักสูตร “Raspberry Pi Programming Basic Course” ระหวางวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2560 ณ
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด กรุงเทพ จัดโดย Thai Embedded และ ThaiEasyElec
5. หลักสูตร “การประยุกตใชตัวประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอลเพื่อควบคุมอิเล็กทรอนิกสกําลังและการ
ขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟา” ระหวางวันที่ 25-27 เมษายน 2560 ณ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บริษัท แพนไดแด็กติก จํากัด และ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
6. หลั ก สู ต ร “LabVIEW Basic and Embedded Application for Arduino” ระหว า งวั น ที่ 8 – 9
มิ ถุ น ายน 2560 ณ บริ ษั ท วี นั ส ซั พ พลาย จํ า กั ด กรุ ง เทพ จั ด โดย Q-WAVE SYSTEMS และ
ThaiEasyElec
7. หลักสูตร “พื้นฐานการซอมบํารุงอากาศยาน” รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 18 กุมภาพันธ-3 พฤษภาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพ จัดโดย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
40

40

40

40

40

40

40
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8. โครงการ “พัฒนานักประดิษฐเชิงสรางสรรคเพื่อผูประกอบการ (Lanna of Makers) ภายใตโครงการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ป ระกอบการเชิ ง นวั ต กรรมและการออกแบบ (Innovation and Design
Entrepreneurship Acceleration House : IDEA House)” ระหวางวันที่ 21 มีนาคม – 5 เมษายน
2561 ณ หองดอยหลวง ชั้น 24 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม จัดโดย ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และ MakerAsia
9. หลักสูตร “LabVIEW for Programming” ระหวางวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2561 ณ หอง 306 ชั้น 3
อาคารสุ รพั ฒ น 1 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย สถาบัน พัฒ นาฝมือ
แรงงานภาค 5 นครราชสีมา
10. หลักสูตร “การสรางชิ้นงานตนแบบดวยเครื่องพิมพ 3 มิติ” ระหวางวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 ณ
สถาบั น พั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน 5 จั ง หวั ด นครราชสี ม า จั ด โดย สถาบั น พั ฒ นาฝ มื อ แรงงานภาค 5
นครราชสีมา
40

40

40

สังกัดหนวยงาน

ประวัติการทํางาน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท 02-8363004
E-mail: thanapong.s@rmutp.ac.th
2558 – ปจจุบัน
อาจารยประจําสาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2556 – 2557
อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงานทางวิชาการ
วารสารระดับนานาชาติ
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