มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Program in Industrial Materials Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม)
ชื่อยอ (ไทย):
วท.บ. (วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Industrial Materials Science)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.Sc. (Industrial Materials Science)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
142 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2557
วันที่ 12 มีนาคม 2557
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม ในปการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) พนักงานควบคุมคุณภาพการผลิต พนักงานฝายพัฒนาผลิตภัณฑ และพนักงานฝายการผลิตในกลุม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับวัสดุ เชน กลุมอุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งทอ กลุมอุตสาหกรรม
อาหาร กลุ ม อุ ต สาหกรรมผลิ ตชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส คอมพิ ว เตอร วั ส ดุท างการแพทย และ
ยานยนต
(2) เจาหนาที่ใหคําปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุในบริษัทผูผลิตและจัดจําหนายวัสดุและ/หรือ
สารเติมแตง
(3) นักวิทยาศาสตรและนักวิจัย ในหนวยงานภาครัฐ และในสถานศึกษาตางๆ
(4) ผูประกอบกิจการและตัวแทนจําหนายเครื่องมือวิทยาศาสตร และเครื่องมือในงานวิศวกรรม
(5) ประกอบอาชีพอิสระ
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นายจิระศักดิ์ ธาระจักร ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ), 2549
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นางสาวกัลทิมา เชาวชาญชัยกุล ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ ปร.ด. (เทคโนโลยีวสั ดุ), 2554
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นางสาววิไลวรรณ ลีนะกุล ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ ปร.ด. (วัสดุศาสตร), 2556
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การจั ด ทํ า หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวั ส ดุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรม สอดคล อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่ไดกําหนดให การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เปนยุทธศาสตรหนึ่งในการนําประเทศไปสูการพัฒนาที่มี
คุณภาพและยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การเสริมสรางองคความรู และการ
วิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการสรางสภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดวยองคประกอบ
เหลานี้จะยังผลสูการพัฒนาและสรางฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งอยางสมดุลสรางสรรค ตลอดจน
สรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการผลิต การคา การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคนใหประกอบดวยความรู
และคุณธรรม ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สังคม และสรางภูมิคุมกันจากวิกฤตการณ เพื่อการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืนในระยะยาว
ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งโอกาสและเปนภัยคุกคามทางดานเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้การเปดการคาเสรีกอใหเกิดการแขงขัน
อยางมากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาและเพิ่มขีดศักยภาพในการผลิตบุคลากร
ที่มีความรู ความสามารถและมีคุณธรรมที่สามารถสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนสิ่งจําเปนตอ
การพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคลองกับเปาหมาย ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศนและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนเปาหมายยุทธศาสตรของกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่เนนการสงเสริมและเรงรัดการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหเปนกําลังสําคัญของประเทศ รวมทั้งการสรางความตระหนักและพัฒนาการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหเปนสังคมฐานความรูวิทยาศาสตร วัสดุศาสตรเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งที่มี
ความสํ า คั ญ อย า งมากต อ การพั ฒ นาประเทศให มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า ทั้ ง ทางด า นเทคโนโลยี และด า น
เศรษฐกิจ เนื่องจากเกี่ยวของกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหลากหลายดาน ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มี
ความรู ความสามารถเฉพาะทางดานวัสดุศาสตรควบคูไปกับอุตสาหกรรมจึงมีความสําคัญอยางมากตอการ
พัฒนาประเทศ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพั ฒ นาทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ เ จริ ญ ก า วหน า อย า งรวดเร็ ว ในป จ จุ บั น ส ง
ผลกระทบโดยตรงกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม โดยเฉพาะกระแสการแลกเปลี่ ย น
วั ฒ นธรรมอยา งรวดเร็ ว ผ า นกระแสโลกาภิ วัต นแ ละโลกไซเบอร กอ ให เ กิ ด วั ฒ นธรรมย อ ยร ว มสมั ย ที่
หลากหลายในรูปแบบการรวมกลุมของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกันผานเครือขายสังคมออนไลน สงผลให
วัฒนธรรมที่บงบอกความเปนไทยไมสามารถแสดงบทบาทที่ชัดเจน นอกจากนี้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและ
การเงินของโลก ทําใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ ของโลก ซึ่งการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
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ที่สําคัญตอประเทศไทย ไดแก การรวมเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ทําใหประเทศไทยตองมีการ
เตรียมความพรอมในหลายดาน เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งทางดานการศึกษา ทักษะดานภาษา และ
ทักษะฝมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนากลไกตางๆ ในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ระดับภูมิภาคและการแกไขปญหาความขัดแยงรวมกัน เพื่อเปนการรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกลาว การจัดทําหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจึง
เปนสิ่งจําเปน โดยแผนการเรียนการสอนนอกจากจะเนนความรูทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาที่มีการบูรณาการ
ศาสตรประยุกตตางๆแลว ยังตองมีการเสริมสรางทักษะและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกตองทั้งในดาน
สังคมและการใชเทคโนโลยีที่สอดคลองกับวิถีของสังคมไทย
สําหรับหลักสูตรนี้ มีแผนการเรียนการสอนเพื่อมุงเนนใหมีการพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรมหรือหนวยงานของรัฐ กระตุนใหนักศึกษาคนควา และสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง สามารถคิดเชิงวิเคราะห สังเคราะหอยางสรางสรรคและ
แกปญหาเชิงบูรณาการความรูและเทคโนโลยีได เปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณที่กอใหเกิดผลกระทบทั้งภายในและภายนอกทําใหมีความจําเปนตองจัดทําหลักสูตร
ในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถสอดรับกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับ
กระบวนการผลิต และการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ ใ นภาคอุต สาหกรรม โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง วิท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีทางดานวัสดุศาสตร หลักสูตรที่จัดทําขึ้นตองสงเสริมใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานไดจริงใน
ภาคอุตสาหกรรม พรอมทั้งมีความรู และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งทางดาน
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเขาใจในผลกระทบของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีตอสังคม และตองปฏิบัติตนอยาง
มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีแผนการพัฒนาดังนี้
12.1.1 การจัดทําหลัก สูตรใหตอบสนองตอความตองการดานกําลังคนในภาคอุ ตสาหกรรม ที่
เกี่ยวของกับวัสดุศาสตรและใหความสําคัญในเรื่องทักษะการปฏิบัติงาน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
ดี เนนการนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
12.1.2 มีการกําหนดตัวชี้วัดดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี เพื่อใหเทียบไดกับมาตรฐาน โดยจัดใหมีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
โดยมีกรรมการประกันคุณภาพทําหนาที่กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
12.1.3 จัดใหมีการเพิ่มหรือปรับรายวิชาใหเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติและทันสมัย
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่วา “มหาวิทยาลัยแหงโลกอาชีพ ผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สราง
คุณค าสูสากล” และ ดวยพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ตองการสรางงานวิจัย สิ่งประดิษ ฐ นวัตกรรม บน
พื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สูการผลิตและการบริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกประเทศ ดังนั้นการพัฒนาเพื่อจัดทําหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร
อุตสาหกรรม จึงเปนภารกิจที่ตรงกับวิสัยทัศนและพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ตองบัณฑิตที่ผูเชี่ยวชาญ
การผลิตและการบริการที่จะสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยสาขาตางๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลั กสูตร ประสานงานกั บอาจารยซึ่งเปน ตัวแทนของ
สาขาวิชา และคณะอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรีบางรายวิชา

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวัสดุศาสตรอุตสาหกรรมมีความมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดานวัสดุ
ศาสตรควบคูไปกับความรูทางดานอุตสาหกรรม เพื่อสามารถนําความรูและทักษะดานปฏิบัติการไปบูรณาการ
และประยุกตใชกับภาคอุตสาหกรรม พรอมทั้งเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 วัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.2.1 มีความรู ความสามารถทางดานวัสดุศาสตรและอุตสาหกรรม
1.2.2 มีทักษะพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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1.2.3 สามารถบูรณาการความรูเพื่อทํางานรวมกับอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาคอาเซียนได
รวมถึงองคกรตางๆ ทางดานวัสดุ
1.2.4 มีจิตสํานึกในการใฝเรียนรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
 มีการวิพากษหลักสูตรโดย
มาตรฐานสอดคลองกับกรอบ
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
 มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
ปริญญาตรี ที่ สกอ. กําหนด
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 มีการติดตามประเมินผล
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
 สํารวจความพึงพอใจของผูใช
สอดคลองกับความตองการ
บัณฑิต
ของหนวยงานในภาครัฐและ  ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ
ภาคเอกชน
ตองการของหนวยงานใน
ภาครัฐและภาคเอกชน
 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนใหมีการพัฒนางาน
การสอน และบริการวิชาการ
ทางดานวิชาการและวิจยั อยาง
ใหมีประสบการณจากการนํา
ตอเนื่อง
ความรูมาปฏิบัติงานจริง
 สงเสริมใหบุคลากรใหบริการ
วิชาการแกองคกรภายนอก

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 แบบประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
 เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใ ชบัณฑิต
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
 การศึกษาตอ
 การฝกอบรม/ดูงาน
 การเผยแพรผลงานวิชาการ
และวิจัย
 ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร

7
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปการศึกษาและใชเวลาการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา หรือ
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสายชางอุตสาหกรรม
2.3 การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.4 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.5 กลยุทธในการเตรียมความพรอมของนักศึกษา
(1) จัดสอนเสริมความรูดานวิทยาศาสตร / คณิตศาสตร
(2) จัดสอนเสริมความรูดานภาษาอังกฤษ
(3) จัดระบบอาจารยที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา ดูแล แกไขปญหาของนักศึกษาอยางใกลชิด
(4) จัดกิจกรรมที่เกีย่ วของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
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2.6 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.6.1 ระดับปริญญาตรี 4 ป ภาคปกติ (วันจันทร-ศุกร เวลา 8.00-16.00 น.)
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2557

2558

2559

2560

2561

ชั้นปที่ 1

35

35

35

35

35

ชั้นปที่ 2

-

35

35

35

35

ชั้นปที่ 3

-

-

35

35

35

ชั้นปที่ 4

-

-

-

35

35

รวม

35

70

105

140

140

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

35

35

2.6.2 ระดับปริญญาตรี 4 ป ภาคพิเศษ (วันจันทร-ศุกร เวลา 17.00-21.00 น.),
(วันอาทิตย เวลา 8.00-17.00 น.)
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2559
35
35
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2560
2561
2562
35
35
35
35
35
35
35
35
35
70
105
140
35

2563
35
35
35
35
140
35
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2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
หลักสูตร 4 ป (ภาคปกติ)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษาและลงทะเบียน
เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

ปงบประมาณ
2557
910,000
122,500
1,032,500

2558
1,820,000
245,000
2,065,000

2559
2,730,000
367,500
3,097,500

2560
3,640,000
490,000
4,130,000

2561
3,640,000
490,000
4,130,000

หลักสูตร 4 ป (ภาคพิเศษ)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษาและลงทะเบียน
เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

ปงบประมาณ
2559
1,610,000
1,610,000

2560
3,220,000
3,220,000

2561
2562
4,830,000 6,440,000
4,830,000 6,440,000

2563
6,440,000
6,440,000

2.7.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
1. คาใชจายดําเนินงาน
2. ทุนการศึกษา
3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

ปงบประมาณ
2557
3,527,040
245,000
413,000
4,185,040
3,000,000
3,000,000

2558
3,738,662
490,000
826,000
5,054,662
5,000,000
5,000,000

2559
3,962,982
980,000
1,561,000
6,503,982
5,500,000
5,500,000

2560
4,200,761
1,470,000
2,296,000
7,966,761
6,000,000
6,000,000

2561
4,452,806
1,715,000
2,618,000
8,785,806
6,500,000
6,500,000

7,185,040 10,054,662

12,003,982

13,966,761

15,285,806

140

210

245

35

70
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2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป น แบบชั้ น เรี ย น และเป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
2.9 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 142 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
12 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
9 หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
6 หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
104 หนวยกิต
19 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
55 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
30 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
6 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก xx-xxx-xx มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 คณะ
2 = คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักที่ 2 ระดับการศึกษา 2 = ระดับปริญญาตรี
หลักที่ 3 สาขาวิชา
7 = สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
หลักที่ 4 หมวดวิชา
1 = หมวดวิชาเฉพาะ
หลักที่ 5 เปนกลุมหมวดวิชา 1 = กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือกลุม วิชาแกน
2 = กลุมวิชาบังคับ
3 = กลุมวิชาเลือกสหกิจศึกษาหรือฝกประสบการณวิชาชีพ
4 = กลุมวิชาเลือกแขนงวิชาวัสดุพอลิเมอร
5 = กลุมวิชาเลือกแขนงวิชาวัสดุฉลาด
หลักที่ 6 ปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
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- รหัสหนวยกิต
3(3-0-6) หมายถึง หนวยกิต (ชั่วโมงทฤษฎี – ชั่วโมงปฏิบัติ – ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง)
- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)
วรรณคดีไทย (Thai Literature)
การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)
 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ประกอบดวย
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)
01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1 (English Reading 1)
01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)
01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)
01-002-218 สนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)
01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)
01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)
01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109

02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101
02-002-104

9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ

มนุษยกับสังคม (Man and Society)
มนุษยสัมพันธ (Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)
สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
สังคมกับการปกครอง (Society and Government)
สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
สันติศึกษา (Peace Studies)
สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
ไทยศึกษา (Thai Studies)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development)

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)

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
3(3-0-6)
สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)
3(3-0-6)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6)
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร (Environment and Resource Management) 3(3-0-6)
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 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101 พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-1)
01-005-116 ลีลาศ (Social Dance)
1(0-2-1)
01-005-124 กีฬาประเภททีม (Team Sports)
1(0-2-1)
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
1(0-2-1)
01-006-101 นันทนาการ (Recreation)
1(0-2-1)
01-006-105 นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)
1(0-2-1)
 หมวดวิชาเฉพาะ 104 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 19 หนวยกิต ประกอบดวย
02-311-106
02-311-107
02-411-106
02-411-107
02-511-112
02-511-113
02-611-103
02-611-104
02-011-301

แคลคูลัส 1 (Calculus 1)
แคลคูลัส 2 (Calculus 2)
เคมีทั่วไป (General Chemistry)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)
ฟสิกสทั่วไป (General Physics)
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป (General Physics Laboratory)
ชีววิทยาทั่วไป ( General Biology)
ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป (General Biology Laboratory)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education)

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)
1(0-2-1)

 กลุมวิชาชีพบังคับ 55 หนวยกิต ประกอบดวย

22-712-101
22-712-102

22-712-104
22-712-205

เคมีอินทรียสําหรับวัสดุศาสตร (Organic Chemistry for Materials Science)
ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับวัสดุศาสตร
(Organic Chemistry Laboratory for Materials Science)
ปฏิบัติการโรงงานกลสําหรับนักศึกษาวัสดุศาสตร
(Workshop for Materials Science Students)
เคมีวิเคราะหสําหรับวัสดุศาสตร (Analytical Chemistry for Materials Science)
วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Materials Science)

3(2-3-4)
3(3-0-6)

22-712-206

ปฏิบัติการวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Materials Science Laboratory)

2(0-4-2)

22-712-207

เขียนแบบวัสดุอุตสาหกรรม (Drawing for Industrial Materials)

2(1-2-3)

22-712-103

3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
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22-712-208

เทอรโมไดนามิกสสําหรับวัสดุ (Thermodynamics for Materials)

3(3-0-6)

22-712-209

กลศาสตรวัสดุและของไหล (Materials and Fluid Mechanics)

3(3-0-6)

22-712-210

การออกแบบผลิตภัณฑและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ

3(2-2-5)

(Product Design and Packaging Technology)
22-712-211

วัสดุนาโนและวัสดุชวี ภาพ (Nanomaterials and Biomaterials)

3(3-0-6)

22-712-212

กรรมวิธีการผลิตวัสดุ (Materials Manufacturing)

3(2-2-5)

22-712-213

การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ (Materials Characterization)

3(2-2-5)

22-712-314

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและลอจิสติกส

3(3-0-6)

(Industrial Plant Design and Logistics)
22-712-315
22-712-316

การกัดกรอนและการสึกหรอ (Corrosion and Wear)
เทคโนโลยีการเคลือบผิว (Surface Coating Technology)

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

22-712-317

ปฏิบัติการการตรวจสอบแบบไมทําลาย (Nondestructive Testing Laboratory)

1(0-3-0)

22-712-318

เทคนิควิจยั สําหรับวัสดุ (Research Technique for Materials)

2(2-0-4)

22-712-319

การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในโรงงาน

2(2-0-4)

(Industrial Quality Control and Safety)
22-712-320

เศรษฐศาสตรและกฎหมายอุตสาหกรรม ( Industrial Economics and Laws)

2(2-0-4)

22-712-321

การเตรียมโครงงานทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม

2(1-2-3)

(Industrial Materials Science Pre-Project)
22-712-322

สัมมนาทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Materials Science Seminar )

1(0-2-1)

22-712-423

โครงงานทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Materials Science Project)

3(0-6-0)
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 กลุมวิชาชีพเลือก 30 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

22-713-301

สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
6(0-40-0)
(Co-operative Education in Industrial Materials Science)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติ
ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหลงทะเบียนวิชาการฝกงานทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
22-713-302 การฝกงานทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
3(0-40-0)
(Practice for Industrial Materials Science)
และเลือกศึกษาใหครบ 30 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
แขนงวิชาวัสดุพอลิเมอร
22-714-201 วิทยาการพอลิเมอร (Polymer Science)
3(3-0-6)
22-714-302 กระบวนการขึน้ รูปและกระแสวิทยาของพอลิเมอร
3(3-0-6)
(Polymer Processing and Rheology)
22-714-303 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและกระแสวิทยาของพอลิเมอร
1(0-3-0)
(Polymer Processing and Rheology Laboratory)
22-714-304 การศึกษาสมบัติของพอลิเมอรและสารเติมแตง
3(3-0-6)
(Polymer Properties and Additives)
22-714-305 การสังเคราะหพอลิเมอร (Polymer Synthesis)
3(3-0-6)
22-714-306 ปฏิบัติการการสังเคราะหพอลิเมอร (Polymer Synthesis Laboratory)
1(0-3-0)
22-714-307 การศึกษาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร (Polymer Characterization)
3(3-0-6)
22-714-308 ปฏิบัติการการทดสอบสมบัติและหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร
1(0-3-0)
(Polymer Testing and Characterization Laboratory)
22-714-309 เทคโนโลยียาง (Rubber Technology)
3(2-2-5)
22-714-410 พอลิเมอรผสมและวัสดุเชิงประกอบ (Polymer Blends and Composites)
3(3-0-6)
22-714-411 เทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile Technology)
3(3-0-6)
22-714-412 การเสื่อมสภาพและการนํากลับมาใชใหมของพอลิเมอร
3(3-0-6)
(Polymer Degradation and Recycling)
22-714-413 พอลิเมอรทางการแพทย (Biomedical Polymer)
3(3-0-6)
22-714-414 การออกแบบแมพิมพและผลิตภัณฑพลาสติก
3(2-2-5)
(Mould and Plastic Product Designs)

17
22-714-415
22-714-416
22-714-417
22-715-201
22-715-302
22-715-303
22-715-304
22-715-305
22-715-306
22-715-307
22-715-308
22-715-309
22-715-310
22-715-411
22-715-412
22-715-413
22-715-414
22-715-415
22-715-416
22-715-417
22-715-418

การดัดแปรพอลิเมอร (Polymer Modification)
หัวขอพิเศษทางพอลิเมอร 1 (Special Topics in Polymer 1)
หัวขอพิเศษทางพอลิเมอร 2 (Special Topics in Polymer 2)
แขนงวิชาวัสดุฉลาด
ผลึกศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Crystallography)
โลหวิทยาทางกายภาพและเคมี และกระบวนการผลิตโลหะ
(Physical and Chemical Metallurgy and Metal Processing)
คณิตศาสตรสําหรับวัสดุศาสตร (Mathematics for Materials Science)
เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor Technology)
เซรามิกและแกว (Ceramics and Glass)
วัสดุเชิงประกอบและวัสดุจํารูป (Composites and Shape Memory Materials)
อุปกรณตรวจจับทางชีวภาพ (Biological Detectors)
อิเล็กโทรเซรามิกขั้นพื้นฐาน (Fundamental Electroceramics)
เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเยือ่ (Tissue and Cell Technology)
สมบัติเชิงไฟฟาและแมเหล็กของวัสดุ
(Electrical and Magnetic Properties of Materials)
การประยุกตใชและแนวโนมของวัสดุฉลาด
(Application and Trends of Smart Materials)
วัสดุเซรามิกชีวภาพ (Bioceramic Materials)
การวัดและการออกแบบเชิงกลเบื้องตน
(Introduction to Mechanical Measurements and Designs)
สัญญาณทางชีวภาพการแพทยและการประมวลผลเชิงภาพ
(Biomedical Signal and Image Processing)
หลักการเบื้องตนของทันตชีววัสดุศาสตร
(Fundamentals of Dental Biomaterials Science)
ระบบและวัสดุการนําสงยา (Drug Delivery System and Materials)
หัวขอพิเศษทางวัสดุฉลาด 1 (Special Topics in Smart Materials 1)
หัวขอพิเศษทางวัสดุฉลาด 2 (Special Topics in Smart Materials 2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
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(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
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 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนหลักสูตร วท.บ. (วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม)
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
01-002-101
01-xxx-xxx
02- xxx-xxx
02-311-106
02-411-106
02-411-107
02-511-112
02-511-113
02-611-103
02-611-104

ภาษาอังกฤษ 1
3
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (1)
1
วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (1)
3
แคลคูลัส 1
3
เคมีทั่วไป
3
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1
ฟสิกสทั่วไป
3
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
1
ชีววิทยาทั่วไป
3
ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป
1
รวม
22
ชั่วโมง / สัปดาห = 26

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
01-001-xxx
01-002-102
01- xxx-xxx
01- xxx-xxx
02- xxx-xxx
02-311-107
22-712-101
22-712-102

หนวยกิต

หนวยกิต

วิชากลุมภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 2
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (1)
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (2)
วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (2)
แคลคูลัส 2
เคมีอินทรียสําหรับวัสดุศาสตร
ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับวัสดุศาสตร
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =

3
3
3
3
3
3
3
1
22
24

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
0
3
3
3
0
3
0
3
0
18

0
2
0
0
0
2
0
2
0
2
8

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
0
21

0
0
0
0
0
0
0
3
3

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
1
6
6
6
1
6
1
6
1
40

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
6
0
42

20
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
1

3
0

0
3

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
0

3
3
2
2
3
3
20
27

2
3
0
1
3
3
15

3
0
4
2
0
0
12

4
6
2
3
6
6
33

หนวยกิ

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
1
3

3
3
0
2

0
0
2
2

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
1
5

3
3
3
3
22
xx

3
2
2
x
x

0
2
2
x
x

6
5
5
x
x

หนวยกิต

01-002- xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (1)
22-712-103 ปฏิบัติการโรงงานกลสําหรับนักศึกษาวัสดุ
ศาสตร
22-712-104 เคมีวิเคราะหสําหรับวัสดุศาสตร
22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
22-712-206 ปฏิบัติการวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
22-712-207 เขียนแบบวัสดุอุตสาหกรรม
22-712-208 เทอรโมไดนามิกสสําหรับวัสดุ
22-712-209 กลศาสตรวัสดุและของไหล
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
01-002- xxx
01- xxx-xxx
01-xxx-xxx
22-712-210
22-712-211
22-712-212
22-712-213
22-xxx-xxx

วิชากลุมภาษาตางประเทศ (2)
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (3)
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (2)
การออกแบบผลิตภัณฑและเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ
วัสดุนาโนและวัสดุชวี ภาพ
กรรมวิธีการผลิตวัสดุ
การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
วิชาชีพเลือก (1)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =
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ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

3
3
1
3
3
3
19
xx

3
3
0
x
x
x
x

0
0
3
x
x
x
x

6
6
0
x
x
x
x

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1
2

0
2

2
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
1
4

2

2

0

4

2

2

0

4

2

1

2

3

1
3
3
3
3
22
xx

0
x
x
x
x
x

2
x
x
x
x
x

1
x
x
x
x
x

หนวยกิต

22-712-314 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและ
ลอจิสติกส
22-712-315 การกัดกรอนและการสึกหรอ
22-712-316 เทคโนโลยีการเคลือบผิว
22-712-317 ปฏิบัติการการตรวจสอบแบบไมทําลาย
22-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (2)
22-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (3)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =
ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

02-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
22-712-318 เทคนิควิจยั สําหรับวัสดุ
การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยใน
22-712-319
โรงงาน
22-712-320 เศรษฐศาสตรและกฎหมายอุตสาหกรรม
การเตรียมโครงงานทางวัสดุศาสตร
22-712-321
อุตสาหกรรม
22-712-322 สัมมนาทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
22-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (4)
22-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (5)
22-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (6)
22-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (7)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =

22
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

22-713-301 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
6
รวม
6
ชั่วโมง / สัปดาห = 40
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

22-712-423 โครงงานทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
22-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (8)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (2)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =

3
3
3
9
xx

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

0
0

40
40

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

0
x
x
x

6
x
x
x

ศึกษาดวย
ตนเอง
0
0
ศึกษาดวย
ตนเอง
0
x
x
x
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และ
การเขียนประเภทตางๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening,
speaking, reading and writing
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการ
เขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตางๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of business letter
writing; types of business letters; business-related reports and projects
01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูทั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการนําเสนอ
ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of presentation;
types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids selection
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01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก ความสําคัญ
และคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and value of
heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม
การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตางๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและ
โฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects; articles;
slogan and advertisements
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต และ
การบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language 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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01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช ภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูก ตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม
ได แ ก การเปรี ย บเที ย บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และการเตื อ น การกํ า หนดเงื่ อ นไข ข า ว
หนังสือพิมพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions and
warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกีย่ วเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนยิ ามและการจําแนกประเภท การเปรียบเทียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison; instructions;
notice and labels; process description and abstracts
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตางๆ การพบปะผูคน การใชโทรศัพท
การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมายและการตัดสินใจ
ทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดํ าเนิน ธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people; telephoning;
making an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying goals and
business decision making; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding
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language and culture
01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและโครงสราง
ของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and reading
techniques
01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟงระดับ
ประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพื่อจับ
ใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening simple
sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions; listening
comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและ
วิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอมและ
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึกรายงาน
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Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool using;
comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms; expressing
opinions in industrial areas; writing down the reports
01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง การขอรอง
และการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture:
greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; thanking and
apologizing
01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ การจองตั๋ว
และการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets and
reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting
information; and making an appointment
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณภาษาจีน
ขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปนภาษาจีนอยาง
พอเขาใจได
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Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing;
basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short messages;
making a summary and answering questions understandably
01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการ
สื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate with
other people appropriately
01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย รวมทั้งเรียน
วิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai and
learning how to translate orally
01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลชั้นสูง ไดแก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิงธุรกิจ วิธีการ

แปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues; how to
translate orally
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ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
01-003-101 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม การจัด
ระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหา
สังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับ
มนุษยสั มพันธในหน วยงาน มนุษยสัมพันธในองคก ร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุ ษยสัมพันธใ น
วัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and human
relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human relationship;
human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship
01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของ
การวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บ
รวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล
การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and research
design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and research analysis;
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data interpretation and presentation; proposal and report writing
01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธ
การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; selfmanaging strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and professional
ethics
01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and
pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels
01-003-106

สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครองของไทย
สถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai government
and politics institution; political participation

31
01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญ ของสัง คมกับสิ่งแวดลอ ม แนวความคิด พื้น ฐานทางนิเ วศวิทยา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural resources
and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี การสรางภูมิคุมกัน
ทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and economic
development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy philosophy and good
governance management; self-immunity protection from socioeconomic, application of sufficiency
economy philosophy
01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพ
ตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษา
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with professions;
professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case study related to
realization on professional ethics
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01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กํ า เนิ ด สมาคมประชาชาติ แ ห ง เอเชีย ตะวั น ออกเฉี ย งใต (อาเซี ย น) แนวคิ ด การรวมกลุ ม
ประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ ประชุมสุ ดยอดอาเซียนและกฎบั ตรอาเซีย น
เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดาน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of ASEAN
integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter; goals and
cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in the ASEAN region
01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and violence
in family, community, nation and international level; non-violence management for conflict resolution
01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ ระบบการจั ด เก็ บ ทรั พ ยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา การ
อางอิง และบรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for information
resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study skills; citation
and bibliography
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01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณ
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; 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
01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะความ
เชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตางๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai administration;
belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และการ
พัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and
personality; perfect personality development
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01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน
การพัฒนางานและ
พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษย
สัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human relationship
and communication for building human relationship; happy life enhancement
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random variable;
sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
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02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต พื้นที่
และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตร
เบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application; area
and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax; index;
introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ
พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการ
และพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; electric
and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and human
genome
02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานทางสิ่ ง แวดล อ มและการจั ด การทรั พ ยากร หลั ก นิ เ วศวิ ท ยาและสมดุ ล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles and
natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and
environment; environmental impact assessment and environment management

36
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
01-005-101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล และ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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
01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศฝกทักษะ
พื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตางๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance;
practice of social dance
01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกับ กีฬ าประเภททีม ฝก ทัก ษะการเลน กีฬ าประเภททีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขันกีฬา
ประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; rules,
regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team sports; sports
injuries and first aid
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01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล การสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
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
01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรม เกมส
นันทนาการ การอยูคายพักแรม 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
01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ
ในการฝ ก อบรม ฝ ก ปฏิ บัติ ก ารนํ า กิ จ กรรมนั น ทนาการไปใช ใ นการฝก อบรม และการเลื อ กใช กิจ กรรม
นันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตางๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
recreational leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses;
appropriate recreational activities for training courses
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
02-311-106 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต การหาปริพันธ เทคนิค
การหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต ปริพันธไมตรงแบบ
Function Limits and continuity; derivative of functions and their applications;
integration; integration techniques; definite integrals and their applications; improper integrals
02-311-107

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-106 แคลคูลัส 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบพิกัดเชิงขั้ว ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอยและ
การประยุกต ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต ลําดับและอนุกรมอนันต
Polar coordinate systems; functions limit and continuity of several variable functions;
partial derivatives and their applications; multiple integrals and their applications; infinite sequences and
infinite series

02-411-106

เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางอะตอม ตารางธาตุและพันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ สมดุลเคมีและกรด-เบส
แกส ของเหลว และของแข็ง อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตรเคมี เคมีไฟฟา
Atomic structure, periodic table and chemical bonding; stoichiometry; chemical
equilibrium and acid-base; gas, liquid and solid; thermodynamics; chemical kinetics; electrochemistry
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02-411-107

ปฏิบตั ิการเคมีทั่วไป
1(0-2-1)
General Chemistry Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-411-106 เคมีทั่วไป
เทคนิคการใชเครื่องมือและอุปกรณทางเคมี การทดลองเรื่องโครงสรางอะตอม ตารางธาตุ
และพันธะเคมี การทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพันธ การทดลองเรื่องสมดุลเคมี การทดลองเรื่องกรด-เบส
การทดลองเรื่องแกส ของเหลวและของแข็ง การทดลองเรื่องอุณหพลศาสตร การทดลองเรื่องจลนศาสตร
การทดลองเรื่องเคมีไฟฟา
Chemical instruments and equipment techniques; experiment for atomic structure, periodic
table and chemical bonding; experiment for stoichiometry; experiment for chemical equilibrium;
experiment for acid-base; experiment for gas, liquid and solid; thermodynamics; experiment for chemical
kinetics; experiment for electrochemistry
02-511-112

ฟสิกสทั่วไป
3(3-0-6)
General Physics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กลศาสตร การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร ของไหล สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก แสง
เสียง ฟสิกสยุคใหม
Mechanics; oscillation and wave; thermodynamics; fluids; electric field; magnetic field;
light; sound; modern physics
02-511-113

ปฏิบตั ิการฟสกิ สทั่วไป
1(0-2-1)
General Physics Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-511-112 ฟสิกสทั่วไป
การทดลองทางกลศาสตร การทดลองทางการสั่น การทดลองทางคลื่น การทดลองทาง
อุณหพลศาสตร การทดลองทางของไหล การทดลองทางสนามไฟฟา การทดลองทางสนามแม เ หล็ก
การทดลองทางแสง การทดลองทางเสียง การทดลองทางฟสิกสยุคใหม
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
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02-611-103

ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Biology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สมบั ติ แ ละสารเคมี ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล แ ละเมแทบอลิ ซึ ม พั น ธุ ศ าสตร แ ละกลไกของ
วิ วั ฒ นาการ ความหลากหลายและการจั ด ระบบของสิ่ ง มี ชี วิ ต โครงสร า งและหน า ที่ ข องพื ช และสั ต ว
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Properties and chemical of life; cell and metabolism; genetics and mechanisms of
evolution; diversity and organization of life; plant and animal structures and functions; ecology and
behavior
02-611-104

ปฏิบตั ิการชีววิทยาทั่วไป
1(0-2-1)
General Biology Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-611-103 ชีววิทยาทัว่ ไป
การใช ก ล อ งจุ ล ทรรศน โครงสรา งเซลล แ ละการแบ ง เซลล สารโมเลกุ ล ของสิ่ ง มี ชี วิ ต
พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ การสังเคราะหแสงและการหายใจ อาณาจักรสิ่งมีชีวิต โครงสรางของพืชและ
สัตว นิเวศวิทยา
Use of optical microscopes; cell structure and division; biological molecule; genetics and
evolution; photosynthesis and respiration; kingdom of life; plant and animal structures; ecology
02-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือก
สถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางาน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะ
การวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบคนขอมูล
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Basic knowledge of cooperative education processes, principles of job application letter
writing; how to select working places; how to pass a job interview; organizational culture; personality
development; professional ethics; virtue and morality; labour law; social security; 5S activities; quality
assurance and safety standards; English for communication; report writing; presentation; planning skills;
analytical skills; problem solving and decision making skills; generation of knowledge using information
technology; IT law and information retrieval
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
22-712-101 เคมีอินทรียสําหรับวัสดุศาสตร
3(3-0-6)
Organic Chemistry for Materials Science
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-411-106 เคมีทั่วไป
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสราง พันธะและสมบัติของสารอินทรีย การจําแนกประเภท การเรียกชื่อและสมบัติ
ทางกายภาพของสารอินทรีย หลักพื้นฐานของการเกิดปฏิกิริยาและสเทอริโรเคมีของสารอินทรีย ปฏิกิริยา
ของสารอินทรีย สเปกโทรสโกปของสารอินทรีย
Structure, bonding and properties of organic molecules; classification, nomenclature and
physical properties of organic compounds; fundamentals of organic reaction and stereochemistry; reaction
of organic compounds; organic spectroscopy
22-712-102

ปฏิบตั ิการเคมีอินทรียสําหรับวัสดุศาสตร
1(0-3-0)
Organic Chemistry Laboratory for Materials Science
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 22-712-101 เคมีอินทรียสําหรับวัสดุศาสตร
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติการทางเคมีอินทรีย
การแยกสารและการทําสารใหบริสุทธิ์ การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอินทรีย
การวิเคราะหสารประกอบอินทรียและการแปลผลขอมูลทางสเปกโทรสโกปของสารอินทรีย
Safety in chemical laboratories; basic techniques in organic chemistry laboratories;
chemicals separation and purification; test of physical and chemical properties of organic compounds;
analysis of organic compounds and interpretation of the spectroscopic data of organic compounds
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22-712-103

ปฏิบตั ิการโรงงานกลสําหรับนักศึกษาวัสดุศาสตร
1(0-3-0)
Workshop for Materials Science Students
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : งานหลอโลหะ งานเชื่อม งานกลึงขึ้นรูป และการขึ้นรูปโลหะแผน ความปลอดภัยในโรงงาน
เครื่องมือและเครื่องจักรสําหรับกระบวนการทางโลหะ
Foundry; welding; machining and sheet metal forming; basic safety in factory; tools and
machines for metal processing
22-712-104

เคมีวิเคราะหสําหรับวัสดุศาสตร
3(2-3-4)
Analytical Chemistry for Materials Science
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-411-106 เคมีทั่วไป
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักเบื้องตนของเคมีวิเคราะห การจัดการขอมูลทางเคมีวิเคราะห การวิเคราะหโดยน้ําหนัก
และปริ ม าตรวิ เ คราะห การวิ เ คราะห โ ดยการไทเทรต การวิ เ คราะห ด ว ยเครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห ท างไฟฟ า
การวิเคราะหดวยเครื่องมือทางสเปกโทรสโกป การวิเคราะหโดยเทคนิคการแยก
Principles of analytical chemistry; treatment of analytical data; gravimetric and volumetric
analysis; analysis by titrimetric methods; analysis by electroanalytical methods; analysis by spectroscopic
methods; analysis by separation techniques
22-712-205

วัสดุศาสตรอตุ สาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Materials Science
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-411-106 เคมีทั่วไป,
02-511-112 ฟสิกสทั่วไป,
02-611-103 ชีววิทยาทั่วไป
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางผลึกและการจัดเรียงของอะตอม โครงสรางจุลภาค สมบัติทางกล ทางเคมี ทาง
ความรอน ทางไฟฟา ทางแมเหล็กและทางแสงของวัสดุ แผนภูมิเฟส กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ การกัดกรอน
กระบวนการออกแบบและการเลือกใชวัสดุ ประเภทวัสดุ
Crystal structure and atomic packing; microstructure, mechanical, chemical, thermal,
electrical, magnetic and optical properties of materials; phase diagram; materials processing; corrosion;
materials design and selection; types of materials
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22-712-206

ปฏิบตั ิการวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Industrial Materials Science Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
การวัดทางวิศวกรรม การเตรียมชิ้นงานเพื่อการตรวจสอบโครงสรางทางโลหวิทยา การ
ทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและความรอนของวัสดุ
Engineering measurement; metallographic preparation; mechanical testing of materials;
investigation of physical and thermal properties of materials
22-712-207

เขียนแบบวัสดุอุตสาหกรรม
2(1-2-3)
Drawing for Industrial Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อุปกรณเขียนแบบและการใช การประยุกตรูปทรงเรขาคณิต การเขียนแบบออรโธกราฟฟก
และการสเก็ตช การกําหนดขนาดมิติและโนต การเขียนแบบและการสเก็ตชภาพไอโซเมตริกและออบลีค
ภาพตัดและขอยกเวน แบบและกระบวนการผลิตมาตรฐาน การกําหนดขนาดมิติของรูปลักษณ การเขียน
แบบสั่ง คอมพิวเตอรชวยออกแบบ
Drawing instruments and their use; application of geometry; orthographic drawing and
sketching; dimensions and notes; isometric and oblique drawing and sketching; sections and convention;
drawing and manufacturing process of standards; determination of dimensioning features; working
drawing; computer-aided design
22-712-208

เทอรโมไดนามิกสสําหรับวัสดุ
3(3-0-6)
Thermodynamics for Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-107 แคลคูลัส 2,
02-511-112 ฟสิกสทั่วไป
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กฎทางอุณหพลศาสตร เอนโทรปและฟงกชันพลังงานอิสระ ความสัมพันธระหวางปริมาณ
ทางอุณหพลศาสตร อุณหพลศาสตรของการเปลี่ยนเฟสและปฏิกิริยาเคมี สมบัติทางอุณหพลศาสตรของ
ระบบอัลลอยด สมดุลระหวางเฟสที่มีสวนผสมแปรเปลี่ย น พลังงานอิ สระของระบบวัสดุผสม 2 ชนิด
อุณหพลศาสตรของพื้นผิวและรอยตอระหวางวัสดุ
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Law of thermodynamics; entropy and free energy function; relations between
thermodynamic quantities; thermodynamics of phase transformations and chemical reactions;
thermodynamic properties of alloy systems; equilibrium between phases of variable composition; free
energy of binary systems; thermodynamics of surfaces and interfaces
22-712-209

กลศาสตรวัสดุและของไหล
3(3-0-6)
Materials and Fluid Mechanics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการของแรงและสมบัติเชิงกลของวัสดุ วิธีของพลังงานและทฤษฎีของคาสติกิอาโน
แนวคิดรากฐานของกลศาสตรของไหล การวิเคราะหเครื่องจักรกลของไหล การออกแบบและการเลือกปม
การออกแบบวงจรระบบไฮดรอลิกและระบบนิวแมติก การควบคุมลําดับและ การควบคุมเซอรโวของ
ระบบกําลังของของไหล
Principles of forces and mechanical properties of materials; energy methods and
Castigliano’s theorem; fundamental concepts of fluid mechanics; analysis of fluid machinery; pump design
and selection; circuit designs of hydraulic and pneumatic systems; sequential control and servo control of
fluid power systems
22-712-210

การออกแบบผลิตภัณฑและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ
3(2-2-5)
Product Design and Packaging Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเลือกใชวัสดุ ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ การเลือกกระบวนการขึ้นรูปที่เหมาะสม
กับวัสดุและการออกแบบ รูปแบบของบรรจุภัณฑ กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ ระบบการพิมพตางๆ บน
บรรจุภัณฑ การทดสอบสมบัติของบรรจุภัณฑประเภทตางๆ
Materials selection; product design procedures; selection of suitable fabrication process for
material and design; packaging form; processes of packaging production; printing systems for packaging;
packaging testing
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22-712-211

วัสดุนาโนและวัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
Nanomaterials and Biomaterials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของวัสดุที่มีโครงสรางระดับนาโนเมตร ความสัมพันธระหวางโครงสรางและ
สมบัติของวัสดุนาโน การสังเคราะหวัสดุนาโน การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน หลักการ
พื้นฐานของวัสดุ ชีวการแพทย กลุมของวัสดุชีวการแพทย การทดสอบทางชีวภาพของวัสดุชีวการแพทย การ
เสื่อมของวัสดุในสภาพแวดลอมทางชีวภาพ
Introduction to nanostructured materials; structure-properties relationships of
nanomaterials; synthesis of nanomaterials; characterization techniques for nanostructured materials;
overview of biomedical materials; classes of biomedical materials; biological testing of biomedical
materials; degradation of materials in biological environments
22-712-212

กรรมวิธีการผลิตวัสดุ
3(2-2-5)
Materials Manufacturing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กรรมวิธีการผลิตสําหรับวัสดุ หลักการของวิธีการขึ้นรูปสําหรับวัสดุ การปรับปรุงพื้นผิว
การเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต การวางแผนระบบการผลิตและการประเมินตนทุน
Manufacturing process for materials; principles of processing methods for materials;
surface treatment; selection of appropriate materials for manufacturing processes; planning of
manufacturing system and cost estimation
22-712-213

การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
3(2-2-5)
Materials Characterization
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม,
22-712-208 เทอรโมไดนามิกสสําหรับวัสดุ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการทํางานของเครื่องมือและเทคนิคการตรวจทางวัสดุ: เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี
เอกซ (เอกซอารดี) การวิเคราะหภาพดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (เอสอีเอ็ม) และกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน (ทีอีเอ็ม) การวิเคราะหพื้นที่ผิวดวยเทคนิคเออีเอสและเอกซพีเอส การ
วิเคราะห การดูดกลืนแสงดวยเทคนิคเอฟที-ไออารและการใชกลองจุลทรรศนแรงอะตอม (เอเอฟเอ็ม) การ
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วิเคราะหสมบัติเชิงความรอนดวยเทคนิคเทอรโมแกรมิเมทริค(ทีจีเอ)และดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริ
มิเตอร(ดีเอสซี)
Principles of the instrument and data analysis of materials: X-ray diffraction (XRD)
technique; microscopic image analysis by Scanning Electron Microscope (SEM) and Transmission Electron
Microscope (TEM); surface analysis by using Auger Emission Spectrometry (AES) and X-ray
Photoelectron Spectroscopy (XPS); absorption analysis by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
and Atomic Force Microscope (AFM); thermal analysis by Thermogravimetric (TG) and Differential
Scanning Calorimetry (DSC)
22-712-314

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและลอจิสติกส
3(3-0-6)
Industrial Plant Design and Logistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูและเครื่องมือเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส องคประกอบของโลจิสติกส การ
วางแผนและการปฏิบัติงานของโลจิสติกส การไหลของวัสดุและสารสนเทศทางโลจิสติกส ตนทุนของ
โลจิสติกส การจัดการวัตถุดิบ การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบกําลังการผลิต เครื่องจักร
และอุปกรณการขนถายวัสดุ ทําเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน
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 materials handling
equipment; plant location and layout
22-712-315

การกัดกรอนและการสึกหรอ
3(3-0-6)
Corrosion and Wear
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-411-106 เคมีทั่วไป
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางดานการกัดกรอน การปองกันการกัดกรอน การทดสอบความตานทาน
การกัดกรอน การตรวจสอบความตานทานการกัดกรอน กลไกและพฤติกรรมการสึกหรอ การเลือกและใช
วิธีการทดสอบการสึกหรอ
Fundamentals of corrosion; corrosion protection; corrosion resistance testing; corrosion
monitoring; wear mechanisms and behaviors; selection and use of wear tests
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22-712-316

เทคโนโลยีการเคลือบผิว
3(3-0-6)
Surface Coating Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎีพื้นผิว กระบวนการเคลือบและโครงสรางผิวเคลือบ ผิวเคลือบในงานไทรโบโลยี
ฟลมบางสําหรับการใชงานทางแสงและไฟฟา การวิเคราะหและตรวจสอบผิวเคลือบ การเลือกใชและ
ประยุกตใชงานของผิวเคลือบ
Surface theory; deposition processes and coating structures; tribological coatings; thin
films for optical and electrical applications; coating characterization; selection and application of coating
22-712-317

ปฏิบตั ิการการตรวจสอบแบบไมทําลาย
1(0-3-0)
Nondestructive Testing Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิธีการทดสอบโดยไมทําลายขั้นพื้นฐาน วิธีการทดสอบโดยไมทําลายขั้นสูง การเปรียบเทียบ
และการเลือกใชวิธีทดสอบแบบไมทําลาย ความนาจะเปนของแนวคิดในการตรวจสอบแบบไมทําลาย วิธีการ
ทางสถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพ ขอกําหนดและขั้นตอน
Conventional non-destructive testing (NDT); advanced NDT; comparison and selection of
NDT methods; probability of detection concepts in NDT; statistical methods for quality control;
specification and procedures
22-712-318

เทคนิควิจัยสําหรับวัสดุ
2(2-0-4)
Research Technique for Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของงานวิจัย ประเภทของงานวิจัย การตั้งโจทยงานวิจัยสําหรับวัสดุ เทคนิค
การเขียนขอเสนอโครงการทางวัสดุ กระบวนการทําวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย
Introduction to research work; classifications of research; creating research problems for
materials; writing technique for research proposal of materials; research process; presentation of research
work
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22-712-319

การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในโรงงาน
2(2-0-4)
Industrial Quality Control and Safety
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวความคิดและวิวัฒนาการดานคุณภาพ การประยุกตวิธีการทางสถิติในการควบคุม
คุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต ระบบการบริหารคุณภาพ ความจําเปนของการปองกันอุบัติภัยใน
งานอุตสาหกรรม การวางแผนเพื่อความปลอดภัย ความปลอดภัยในงานเฉพาะดาน องคกรและการบริหาร
ความปลอดภัย การจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย การศึกษาเกี่ยวกับคาใชจายในการวิเคราะหอุบัติเหตุ
Quality strategy and development; statistical application in quality control; production
planning and control; quality management system; need of accident prevention in industry; planning for
safety; safety from specific hazard; organization and administration of safety program; safety training; cost
analysis study of accidents
22-712-320

เศรษฐศาสตรและกฎหมายอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Economics and Laws
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดพื้นฐานของทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุน เงินที่เปลี่ยน
ตามเวลา คาเสื่อมราคาและภาษีรายได การวิเคราะหการทดแทนทรัพยสิน การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง
และความไมแน นอน การวิเคราะหจุดคุมทุน พิธีก ารศุลกากรในการนําสิ นคาเขาและการสงสินคาออก
กฎหมายการสงเสริมการลงทุน กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมและกฎหมายแรงงาน
Basic concepts of engineering economics; cost concepts; 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
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22-712-321

การเตรียมโครงงานทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
2(1-2-3)
Industrial Materials Science Pre-Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม,
22-712-213 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการในการวิจัยเบื้องตนทางวิทยาศาสตร การสืบคน ขั้นตอนการดําเนินงาน การเขียน
แบบเสนอโครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน
Principles of scientific research; searching of relative project; project procedure; proposal
writing; report writing
22-712-322

สัมมนาทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
Industrial Materials Science Seminar
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอตุ สาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสืบคนขอมูล การนําเสนอและการอภิปรายในหัวขอสภาวะการณปจจุบัน เทคโนโลยี
นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับทางดานวัสดุศาสตร
Information searching; presentation and discussion of current topics; technology;
innovation relating to materials science
22-712-423

โครงงานทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
3(0-6-0)
Industrial Materials Science Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-321 การเตรียมโครงงานทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การทําวิจัยและวิเคราะหผลโครงงานทางวัสดุศาสตรที่ไดศึกษาไวตามแบบเสนอโครงงาน
ทําการเรียบเรียงเปนเอกสารพรอมนําเสนอผลงานภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
Research working and result discussion for materials science project study as covered in
project proposal; compiling research document and making presentation under advisor’s supervision.
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ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
22-713-301 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
6(0-40-0)
Co-operative Education in Industrial Materials Science
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเปน พนักงานของสถานประกอบการ ใน
ตําแหนงตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถเปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาที่ความ
รับผิดชอบแนนอน และรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ
มีผูนิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการกอนสําเร็จ
การศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the relevant
field as a temporary full-time employee with certain responsibilities, under assigned job supervisor who
will advise the student during the entire period of the training for at least 1 semester or 16 weeks. The
training will be also advised, followed up, and evaluated systematically by co-op advisor and/or
co-op staff to assist students in gaining direct experiences, realize their capacity, and develop themselves
before graduation
22-713-302

การฝกงานทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
3(0-40-0)
Practice for Industrial Materials Science
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : นักศึกษาฝกงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานราชการเปนเวลาไมนอย
กวา 8 สัปดาหในระหวางปดภาคฤดูรอน นักศึกษาจะตองทํารายงานประกอบและมีการนิเทศจากคณาจารย
ในหลักสูตร
Students will participate in an industrial training program in industry, business sector or
other public organizations for a period of at least 8 weeks; students are required to do the report and the
program must provide lecturers to visit the training site
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 แขนงวิชาวัสดุพอลิเมอร
22-714-201

วิทยาการพอลิเมอร
3(3-0-6)
Polymer Science
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพอลิเมอร กระบวนการพอลิเมอไรเซชัน โครงสรางและสมบัติ
ของพอลิเมอร การตรวจสอบสมบัติของพอลิเมอร การนําไปใชงานของพลาสติกทางการคาและพลาสติก
วิศวกรรม
Introduction to polymer; polymerization processes; structure and properties of polymers;
characterization of polymers; applications of commercial and engineering plastics
22-714-302

กระบวนการขึ้นรูปและกระแสวิทยาของพอลิเมอร
3(3-0-6)
Polymer Processing and Rheology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ สมบั ติ ก ารไหล สมบั ติ ก ารไหลของพอลิ เ มอร ห ลอมเหลว
การประยุกตใชสมบัติการไหลในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร กระบวนการอัดรีด กระบวนการฉีดขึ้นรูป
แมพิมพ กระบวนการอัดรีดและฉีดเปาขึ้นรูป กระบวนการขึ้นรูปดวยแมพิมพแบบอื่นๆ
Introduction to rheology; rheological properties of flowing polymer melt; application of
rheology in polymer processing; extrusion process; injection molding process; injection and extrusion
blow moulding; other molding processes
22-714-303

ปฏิบตั ิการกระบวนการขึ้นรูปและกระแสวิทยาของพอลิเมอร
1(0-3-0)
Polymer Processing and Rheology Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 22-714-302 กระบวนการขึ้นรูปและกระแสวิทยาของพอลิเมอร
การทดลองสํ า หรั บ การวั ด สมบั ติ วิ ส โคอิ ล าสติ ก ของพอลิ เ มอร กระบวนการอั ด รี ด
กระบวนการฉีดขึ้นรูป กระบวนการอัดขึ้นรูป การขึ้นรูปดวยสุญญากาศ เทคนิคการขึ้นรูปดวยวิธีการอื่นๆ
Experiments for measuring the viscoelastic properties of polymers; extrusion process;
injection molding process; compression molding process; vacuum forming; other processing techniques
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22-714-304

การศึกษาสมบัติของพอลิเมอรและสารเติมแตง
3(3-0-6)
Polymer Properties and Additives
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดเกี่ยวกับสมบัติพอลิเมอร ปจจัยของรูปรางโมเลกุลและการจัดเรียงตัวที่มีตอสมบัติ
ของพอลิเมอรชนิดเดียวและชนิดผสม การเปลี่ยนแปลงสถานะของพอลิเมอรที่มีตอสมบัติของพอลิเมอร
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร สารเติมแตง
Concepts of polymer properties; factors of morphology and configuration on properties of
homogeneous and heterogeneous polymers; state transition of polymer affecting polymer properties;
relation between structures and properties of polymers; additives
22-714-305

การสังเคราะหพอลิเมอร
3(3-0-6)
Polymer Synthesis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-411-106 เคมีทั่วไป,
22-712-101 เคมีอินทรียสําหรับวัสดุศาสตร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดเบื้องตนของการเกิดพอลิเมอร กลไกและจลนศาสตรของการเกิดพอลิเมอรแบบขั้น
แบบฟรีแรดิคัล แบบไอออนิก โคพอลิเมอไรเซชัน
Basic concept of polymerization; mechanisms and kinetics of polymerization consisting
of step, free radical, and ionic; copolymerization
22-714-306

ปฏิบตั ิการการสังเคราะหพอลิเมอร
1(0-3-0)
Polymer Synthesis Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 22-714-305 การสังเคราะหพอลิเมอร
การสั ง เคราะห พ อลิ เ มอร การหาความหนื ด ของสารละลาย การหาน้ํ า หนั ก โมเลกุ ล
การวิเคราะหโครงสรางทางเคมีของพอลิเมอร
Polymer syntheses; viscosity measurement of dilute solution; molecular weight
measurement; chemical structure analysis of polymer
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22-714-307

การศึกษาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร
3(3-0-6)
Polymer Characterization
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของพอลิเมอรเบื้องตน การหาความหนืดสารละลาย เทคนิค
สําหรับการหาน้ําหนักโมเลกุลและการแจกแจงน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร การวิเคราะหทางเคมีของ
พอลิ เมอร ดวยวิธีการสเปกโทรสโกป เทคนิคการวิเคราะหทางความรอน เทคนิคการวิ เคราะหใหม ๆ
สําหรับการตรวจสอบพอลิเมอร
Investigation of basic polymer characterization; measurement of solution viscosity;
techniques for determination of polymer molecular weight and molecular weight distribution; chemical
analysis of polymers by spectroscopic methods; thermal analysis techniques; other new methods for
investigation of polymer
22-714-308

ปฏิบตั ิการทดสอบสมบัติและหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร
1(0-3-0)
Polymer Testing and Characterization Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 22-714-305 การสังเคราะหพอลิเมอร
การทดสอบวิ เ คราะห เ พื่ อ บ ง ชี้ ช นิ ด พอลิ เ มอร เ บื้ อ งต น การทดสอบสมบั ติ ท างกล การ
วิเคราะหทางความรอน ทางเคมี ทางสัณฐานวิทยา
Preliminary polymer identification testing; mechanical testing; thermal analysis; chemical
analysis; morphological analysis
22-714-309

เทคโนโลยียาง
3(2-2-5)
Rubber Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-411-106 เคมีทั่วไป,
22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้นฐานเกี่ย วกับ ยาง โครงสราง สมบั ติแ ละการนํา ไปใชงานของยางธรรมชาติ
โครงสราง สมบัติและการนําไปใชงานของยางสังเคราะห เคมีและเทคโนโลยีของการวัลคาไนซยาง การ
ผสมและกระบวนการขึ้นรูปยาง การทดสอบสมบัติและการวัลคาไนซของยาง สารเติมแตงและสารเพิ่มเนื้อ
ในยาง

54
Fundamental knowledge of rubber; 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
22-714-410

พอลิเมอรผสมและวัสดุเชิงประกอบ
3(3-0-6)
Polymer Blends and Composites
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎีพื้นฐานของพอลิเมอรผสม วิธีการเตรียมและขึ้นรูปพอลิเมอรผสม วิธีการทําให
พอลิเมอรเขากันได การศึกษาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอรผสม พอลิเมอรเมทริกซและสารเสริมแรง
การยึ ด เกาะระหว า งเฟสและการปรั บ ปรุ ง ผิ ว กระบวนการขึ้ น รู ป พอลิ เ มอร เ ชิ ง ประกอบ สมบั ติ แ ละ
การออกแบบผลิตภัณฑพอลิเมอรเชิงประกอบ
Fundamental theories of polymer blends; methods of blend preparation, processing;
compatibilization methods; characterization of polymer blends; polymer matrice and reinforcements;
interfacial adhesion and surface treatment; manufacturing of polymer composites; properties and design of
polymer composite products
22-714-411

เทคโนโลยีสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิวัฒนาการและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โครงสรางและสมบัติของเสน
ใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห กระบวนผลิตเสนใยสังเคราะห กระบวนการผลิตดายและผา กระบวน
เตรียมเสนใย การยอมผาและการพิมพผา การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ
Evolution and introduction to textile industry; structure and properties of natural and
synthetic fibers; synthetic fiber manufacturing; yarn and fabric manufacturing; pretreatment; textile dyeing
and printing; textile finishing
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22-714-412

การเสื่อมสภาพและการนํากลับมาใชใหมของพอลิเมอร
3(3-0-6)
Polymer Degradation and Recycling
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-411-106 เคมีทั่วไป,
22-712-101 เคมีอินทรียสําหรับวัสดุศาสตร,
22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเสื่อมสภาพของพอลิเมอรเนื่องจากความรอน การเสื่อมสภาพเนื่องจากแสงและการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของพอลิเมอร การเสื่อมสภาพเนื่องจากสภาวะแวดลอมพิเศษ สารตานออกซิเดชัน
และสารเพิ่มเสถียรภาพ เทคโนโลยีการรีไซเคิลของพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต เทคโนโลยีการรีไซเคิลของ
พอลิ ยู รี เ ทน เทคโนโลยี ก ารรี ไ ซเคิ ล ของพอลิ เ อไมด เทคโนโลยี ก ารรี ไ ซเคิ ล ของพอลิ โ อเลฟ น ส
การรีไซเคิลพลาสติกดวยการปรับปรุงพื้นผิว
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 poly(ethylene terphthalate); recycling technology of polyurethane;
recycling technology of polyamide; recycling technology of polyolefins; surface refurbishing
22-714-413

พอลิเมอรทางการแพทย
3(3-0-6)
Biomedical Polymer
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิ วั ฒ นาการของพอลิ เ มอร ใ นทางการแพทย การสั ง เคราะห พ อลิ เ มอร ท างการแพทย
ลักษณะเฉพาะทางเคมีและกายภาพ การนํ าไปประยุกต ใ ชของพอลิเมอรทางการแพทย การปลูก ถาย
พอลิ เ มอร ใ นร า งกายและปฏิ กิ ริ ย าการตอบสนองของร า งกายต อ การปลู ก ถ า ย ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอรทางการแพทย
Evolution of medical polymer; biomedical polymer synthesis; chemical and physical
characterization; applications of biomedical polymers; polymer implant in the body and host-implant
reactions; structure-properties relationships of biomedical polymers
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22-714-414

การออกแบบแมพิมพและผลิตภัณฑพลาสติก
3(2-2-5)
Mould and Plastic Product Designs
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสร า งและการทํ า งานของแม พิ ม พ การออกแบบชิ้ น ส ว นพลาสติ ก การออกแบบ
แมพิมพ การจําลองและการวิเคราะหการไหลของแมพิมพ การประเมินตนทุนแมพิมพ
Mould structures and functions; plastic part design; mould layout design; simulation and
mould flow analysis; mould cost estimation
22-714-415

การดัดแปรพอลิเมอร
3(3-0-6)
Polymer Modification
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การดั ด แปรพอลิ เ มอร การดั ด แปรเซลลู โ ลส แป ง และลิ ก นิ น
การดั ด แปรไคติ น /ไคโตซานและเจลาติ น การดั ด แปรยางธรรมชาติ การดั ด แปรพลาสติ ก ชนิ ด
เทอรโมพลาสติก การดัดแปรพลาสติกชนิดเทอรโมเซ็ตติง
Introduction to polymer modification; modification of cellulose, starch and lignin,
modification of chitin/chitosan and gelatin; modification of natural rubber; modification of thermoplastic;
modification of thermosetting plastics
22-714-416

หัวขอพิเศษทางพอลิเมอร 1
3(3-0-6)
Special Topics in Polymer 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หัวขอเรื่องในปจจุบัน ที่นาสนใจทางดานพอลิเมอรที่ถูกจัดขึ้นโดยสาขาวิชา และผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
Topics of current interest in polymer as arranged by the department and approved by the
responsible committee
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22-714-417

หัวขอพิเศษทางพอลิเมอร 2
3(3-0-6)
Special Topics in Polymer 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หัวขอเรื่องในปจจุบัน ที่นาสนใจทางดานพอลิเมอรที่ถูกจัดขึ้นโดยสาขาวิชา และผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
Topics of current interest in polymer as arranged by the department and approved by the
responsible committee
 แขนงวิชาวัสดุฉลาด
22-715-201

ผลึกศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamentals of Crystallography
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ผลึกและระบบผลึก สมมาตร ทิศทางและระนาบ ดรรชนีมิลเลอร ทฤษฎีการเลี้ยวเบน
ของรังสีเอ็กช การวิเคราะหโครงสรางผลึก
Crystalline and crystallography; symmetry; directions and planes; miller indices;
diffraction theory of x-rays; crystal structure analysis
22-715-302

โลหวิทยาทางกายภาพและเคมี และกระบวนการผลิตโลหะ
3(2-3-4)
Physical and Chemical Metallurgy and Metal Processing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางทางกายภาพตอสมบัติของโลหะ การออกแบบอัลลอยดและโครงสรางจุลภาค
การถลุงแรและผลิตโลหะ เทอรโมไดนามิกสกับโครงสรางและสมบัติของโลหะ โลหวิทยาความรอน
โลหวิทยาการละลาย โลหวิทยาไฟฟา
Physical structures on metal properties; alloy design and microstructures; mineral and
metal processing; thermodynamics for the structure and properties of metals; pyrometallurgy;
hydrometallurgy; electrometallurgy
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22-715-303

คณิตศาสตรสาํ หรับวัสดุศาสตร
3(3-0-6)
Mathematics for Materials Science
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-107 แคลคูลัส 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สมการเชิ ง อนุ พั น ธ แ ละสมการเชิ ง อนุ พั น ธ ย อ ย เวกเตอร เ ชิ ง วิ เ คราะห แกรเดี ย นท
ไดเวอรเจนซและเคิล อนุกรมฟูเรียรและปญหาคาขอบ ผลการแปลงลาปลาซและฟูเรียร การอินทิเกรต
เวกเตอรทฤษฎีของเกาสและทฤษฎีของสโตค ฟงกชันเฉพาะ
Differential equation and partial differential equation; vector analysis, gradient,
divergence and curl; Fourier series boundary value problems; Laplace and Fourier transforms; vector
integration of Gauss’s theorem and Stokes’s theorem; special functions
22-715-304

เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา
3(3-0-6)
Semiconductor Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา ทฤษฎีรอยตอพี-เอ็น รอยสัมผัสระหวาง
โลหะและสารกึ่งตัวนํา ทรานซิสเตอรชนิดรอยตอแบบไบโพลาร ทรานซิสเตอรชนิดจังกชั่นเฟทและเมส
เฟท โครงสรางมอส ทรานซิสเตอรชนิดมอสหรือมอสเฟท สิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนําพลังงานแสง
Introduction to semiconductor devices; P-N junction theories; contact between metal and
semiconductor; bipolar junction transistors; transistor FET and MFET junction; MOS structure; transistor
MOS or MOSFET types; optical semiconductor devices
22-715-305

เซรามิกและแกว
3(3-0-6)
Ceramics and Glass
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บทนําสูเซรามิก กระบวนการประดิษฐเซรามิก โครงสรางของเซรามิก สมบัติของเซรามิก
บทนําสูแกว ทฤษฎีการเกิดแกว โครงสรางของแกวและสมบัติของแกว ผลขององคประกอบที่มีตอสมบัติ
ของแกว
Introduction to ceramics; fabrication processes of ceramics; structure of ceramics;
properties of ceramics; introduction to glasses; theory of glass; structures of glasses and properties of
glasses; effects of compositions on glass properties
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22-715-306

วัสดุเชิงประกอบและวัสดุจํารูป
3(3-0-6)
Composites and Shape Memory Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ภาพรวมและลักษณะโดยทั่วไปของวัสดุเชิงประกอบ การเลือกวัสดุในการออกแบบวัสดุ
เชิงประกอบ ชนิดและการประยุกตของวัสดุเชิงประกอบ สมบัติของวัสดุเชิงประกอบ การนํากลับมาใช
ใหมของวัสดุเชิงประกอบ ภาพรวมและลักษณะโดยทั่วไปของวัสดุจํารูป ชนิดและการประยุกตของวัสดุจํา
รูป สมบัติของวัสดุจํารูป ปรากฏการณการจดจํารูป
Overview and general characteristics of composites materials; materials selection in
composite design; types and applications of composite materials; properties of composites; recycling of
composites; overview and general characteristics of shape memory materials; types and applications of
shape memory materials; properties of shape memory materials; shape memory effect
22-715-307

อุปกรณตรวจจับทางชีวภาพ
3(3-0-6)
Biological Detectors
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุปกรณเซนเซอรทางชีวภาพ หลักการทํางานตัวแปลงสัญญาณ
สารชีวภาพ หลักการทํางานของอุปกรณตรวจจับทางชีวภาพ การเปรียบเทียบอุปกรณตรวจจับสารชีวภาพ
อุปกรณตรวจจับสารชีวภาพทางแสง อุปกรณตรวจจับสารชีวภาพทางไฟฟาและเคมี
Introduction to biological detectors; principles of transducer; biological substance;
principles of biosensors; comparision of biosensor devices; optical biosensors; electrochemical biosensors
22-715-308

อิเล็กโทรเซรามิกขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Electroceramics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิทยาศาสตรมูลฐานของสถานะของแข็ง กระบวนการผลิตเซรามิก สารตัวนําเซรามิก
วัสดุไดอิเล็กทริก สารเซรามิกพิโซอิเล็กทริก สารเซรามิกไพโรอิเล็กทริก สารเซรามิกไฟฟาเชิงแสง
สารเซรามิกเฟอรโรอิเล็กทริกและการประยุกตใชวัสดุอิเล็กโทรเซรามิก
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Elementary solid state science; fabrication processes for ceramics; ceramic conductors;
dielectric materials; piezoelectric ceramics; pyroelectric ceramics; optic ceramics; ferroelectric ceramics
and application of electroceramics
22-715-309

เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเยื่อ
3(3-0-6)
Tissue and Cell Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม,
22-712-209 วัสดุนาโนและวัสดุชีวภาพ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดพื้นฐานในงานวิศวกรรมของเซลลและเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีที่ใชในงานวิศวกรรม
ของเซลลและเนื้อเยื่อ กลไกการตอบสนองของเนื้อเยื่อในรางกายตอวัสดุ ความเปนพิษและการเขากันได
กับเนื้อเยื่อของวัสดุ กรรมวิธีในการทดสอบความเขากันไดกับเนื้อเยื่อของวัสดุ การประยุกตใชวิศวกรรม
เนื้อเยื่อ
Basic concept for engineering of new cells and tissues; technology for cell and tissue
engineering; mechanism of tissue response to biomaterials; toxicity and biocompatibility; methodology in
biocompatibility testing of biomaterials; application of tissue engineering
22-715-310

สมบัติเชิงไฟฟาและแมเหล็กของวัสดุ
3(3-0-6)
Electrical and Magnetic Properties of Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม,
22-715-303 คณิตศาสตรสําหรับวัสดุศาสตร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ไฟฟ า สถิ ต ระดั บ พลั ง งาน การถ า ยโอนอิ เ ล็ ก ตรอนและโฮล สมบั ติ ไ ดอิ เ ล็ ก ทริ ก
แมเหล็กสถิต โดเมน วัสดุเฟรโรอิเล็กทริก ไพโรอิเล็กทริก พิโซอิเล็กทริก
Electrostatics; energy levels; electron and hole; dielectric properties; magnetostatics;
domain; ferroelectrics; pyroelectrics; piezoelectrics

61
22-715-411

การประยุกตใชและแนวโนมของวัสดุฉลาด
3(2-2-5)
Application and Trends of Smart Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การประยุกตใชงานของวัสดุฉลาดในทางการแพทย เทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมีสําหรับ
วัสดุศาสตร: วัสดุศาสตรทางการสื่อสาร วัสดุศาสตรทางยานยนต วัสดุศาสตรทางสิ่งทอ วัสดุศาสตรทาง
ชีวภาพและการเกษตร การประยุกตใชวัสดุฉลาดรวมสมัย
Application of smart materials in medicals; biotechnology and biochemistry of materials
science involving materials science for communication; materials science for automotives; materials
science for textiles; materials science for biology and agriculture; contemporary application in smart
materials
22-715-412

วัสดุเซรามิกชีวภาพ
3(3-0-6)
Bioceramic Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการของวัสดุเซรามิกชีวภาพ ประเภทและลักษณะของวัสดุเซรามิกชีวภาพ สมบัติของ
วัสดุเซรามิกชีวภาพ ปฏิกิริยาเนื้อเยื่อและความเขากันไดทางชีวภาพระหวางวัสดุเซรามิกชีวภาพกับรางกาย
มนุษย การเตรียมและขึ้นรูปวัสดุเซรามิกชีวภาพ การใชงานของวัสดุเซรามิกชีวภาพในปจจุบัน
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
22-715-413

การวัดและการออกแบบเชิงกลเบื้องตน
3(2-3-4)
Introduction to Mechanical Measurements and Designs
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม,
22-715-303 คณิตศาสตรสําหรับวัสดุศาสตร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการของกระบวนการวัด ลักษณะเฉพาะของสัญญาณ ระบบการวัด การวิเคราะหทาง
สถิติและความคลาดเคลื่อน อุปกรณและการเก็บขอมูล การออกแบบการวัดเชิงกล
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Principles of measurement methods; characteristic signals; measurement system; statistic
and uncertainty analysis; devices and data acquisition; mechanical measurement designs
22-715-414

สัญญาณทางชีวภาพการแพทยและการประมวลผลเชิงภาพ
3(2-3-4)
Biomedical Signal and Image Processing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม,
22-715-303 คณิตศาสตรสําหรับวัสดุศาสตร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สั ญ ญาณทางชี ว ภาพการแพทย แ ละภาพ
พื้ น ฐานทางสั ญ ญาณเชิ ง กํ า หนดและ
การประมวลผลเชิงภาพ ความนาจะเปนและการสุมของสัญญาณ การจําแนกองคประกอบและการประทับ
จําภาพ ปญหารวมสมัยในการวิจัยทางชีวภาพการแพทยและคลินิกเวชกรรม
Biomedical signals and images; fundamentals of deterministic signal and image
processing; probability and random signals; image segmentation and image registration; contemporary
problems in biomedical research and clinical medicine
3(3-0-6)
ทันตชีววัสดุศาสตรเบื้องตน
Fundamentals of Dental Biomaterials Science
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะทางกายวิภาคศาสตรและจุลกายวิภาคศาสตรของเซลล
เนื้อเยื่อและอวัยวะชองปาก ลักษณะทางพยาธิสภาพของฟนและเนื้อเยื่อชองปาก สมบัติเชิงกลชีวภาพ
กรรมวิธีในการผลิตทันตชีววัสดุ ทันตชีววัสดุที่ใชในปจจุบันและอนาคต
Introduction to gross anatomy and histology of cells and oral tissues; basic oral
pathology; biomechanical properties; fabrication process in dental biomaterials; dental biomaterials at
present and in the future

22-715-415

22-715-416

ระบบและวัสดุการนําสงยา
3(3-0-6)
Drug Delivery System and Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก การทางกายภาพและวิ ธี ก ารสมั ย ใหม ใ นการวิ เ คราะห ร ะบบทาง
เภสัชศาสตร แนวคิดเบื้องตนในเรื่องของฤทธิ์ยาและกระบวนการภายในรางกาย ทฤษฎีตัวรับ การจับของ
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ลิแ กนด กั บ แมคโครโมเลกุ ล ชี ว เภสั ช ศาสตร เมแทบอลิ ซึม ของยา เภสั ช จลนศาสตร แ ละพลศาสตร
วัสดุชีวภาพที่ใชในการนําพายา
Applications of physical principles and modern methods of analysis to pharmaceutical
systems; conceptual introduction to the way that drugs act and processing in vivo; receptor theory; ligandmacromolecule binding; biopharmaceutics; drug metabolism; pharmaceutical kinematics and dynamics;
drug release biomaterials
22-715-417

หัวขอพิเศษทางวัสดุฉลาด 1
3(3-0-6)
Special Topics in Smart Materials 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หัวขอเรื่องในปจจุบัน ที่นาสนใจทางดานวัสดุฉลาดที่ถูกจัดขึ้นโดยสาขาวิชา และผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
Topics of current interest in smart materials as arranged by the department and approved
by the responsible committee
22-715-418

หัวขอพิเศษทางวัสดุฉลาด 2
3(2-3-4)
Special Topics in Smart Materials 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หัวขอเรื่องในปจจุบัน ที่นาสนใจทางดานวัสดุฉลาดที่ถูกจัดขึ้นโดยสาขาวิชา และผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
Topics of current interest in smart materials as arranged by the department and approved
by the responsible committee
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายจิระศักดิ์ ธาระจักร
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนง
คุณวุฒิ
วิชาการ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

อาจารย วศ.ม.

เทคโนโลยีวัสดุ

วท.บ.
2 นางสาวกัลทิมา เชาวชาญชัยกุล
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย ปร.ด.

วศ.ม.

วท.บ.
3

นางสาววิไลวรรณ ลีนะกุล
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย ปร.ด.
วศ.ม.
วท.บ.

4

นางสาวดัชชนี ไกรศิริ
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย วท.ด.
วท.ม.

วท.บ.
5

นางสาวณภัทร ชาธิรัตน
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย ปร.ด.
วศ.ม.

วท.บ.

จากสถาบันการศึกษาพ.ศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. 2549
ฟสิกส
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2543
เทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. 2554
เทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. 2547
วัสดุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(พอลิเมอร)
พ.ศ. 2541
วัสดุศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2556
วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วัสดุศาสตร
พ.ศ. 2550
วัสดุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555
ปโตรเคมีและ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร พ.ศ. 2549
พอลิเมอร
เคมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2546
วิทยาศาสตรและ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมวัสดุ พ.ศ. 2556
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
อิเล็กทรอนิกส เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2547
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(ฟสิกส)
พ.ศ. 2542

ภาระการสอนตสปั ดาห
แตละปการศึกษา
2557 2558

2559 2560

0

6

8

10

0

6

8

10

0

6

8

10

0

8

8

10

0

5

8

10
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายธนพงศ สารีอินทร
x xxxx xxxxx xx x

นายปยะพงษ ปานแกว
x xxxx xxxxx xx x

นายไพศาล การถาง
x xxxx xxxxx xx x

นางสาวสังเวย เสวกวิหารี
x xxxx xxxxx xx x

นายอุดมเดชา พลเยี่ยม
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนง
คุณวุฒิ
วิชาการ
อาจารย

อาจารย

อาจารย

สาขาวิชา/
วิชาเอก

ปร.ด.

วัสดุศาสตร

วท.ม.

วัสดุศาสตร

วท.บ.

วัสดุศาสตร

ปร.ด.

ฟสิกส

วศ.ม.
วท.บ.

วิศวกรรม
อุตสาหการ
ฟสิกส

ปร.ด.

ฟสิกส

วท.ม.

ฟสิกส

วท.บ.

ฟสิกส

ผูชวย คอ.ม.
ศาสตรา
จารย

เคมี

ค.บ.

เคมี

ผูชวย วท.ม.
ศาสตรา
จารย

เคมี

ค.บ.

เคมี

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาพ.ศ.
2557 2558 2559 2560
0
6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
8 10
พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2549
0
8 10 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549
0
6 10 10
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2543
0
6
สถาบันเทคโนโลยี
8
10
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
พ.ศ. 2540
สหวิทยาลัยลานนา
เชียงใหม
พ.ศ. 2531
5
8
สถาบันเทคโนโลยี
8
8
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
พ.ศ. 2544
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา
พ.ศ.2539
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ลําดับ
ที่
6

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายพลกฤษณ คุมกล่ํา
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนง
คุณวุฒิ
วิชาการ
อาจารย วท.ม.
วท.บ.

7

นางสาวสุนิสา สายอุปราช
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

ปร.ด.

วท.ม.

วท.บ.

8

นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

Ph.D.

M.Sc.

วท.ม.
วท.บ.

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาพ.ศ.
2557 2558 2559 2560
6
8 10 10
ฟสิกสประยุกต มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟสิกส
พ.ศ. 2544
6
6
คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
9
9
พระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. 2554
เทคโนโลยีและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
สื่อสาร
พ.ศ. 2551
การศึกษา
คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
ประยุกต
พ.ศ. 2548
5
5
Enviromental The Ohio Satate
8
8
University
Science,
specialty in 2002
Molecular
Biology of
bacteria
Biochemistry The Ohio Satate
University
1998
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีวเคมี
พ.ศ. 2535
มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยี
พ.ศ. 2532
ชีวภาพ
สาขาวิชา/
วิชาเอก
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายณัฐพงศ วงษดําเนิน
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนง
คุณวุฒิ
วิชาการ
อาจารย

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

2

นายวัลลภ หาญณรงคชัย
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

ปร.ด.

วศ.ม.

วศ.บ.

3

นางสาวนววรรณ ทองมี
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

4

นายฉัตรชัย เครืออินทร
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษาพ.ศ.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฟสิกส
พ.ศ. 2548
เทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. 2555
เทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. 2549
วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร
พ.ศ. 2547
วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2553
วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฟสิกส
พ.ศ. 2547
ฟสิกสประยุกต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฟสิกส
พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฟสิกส
พ.ศ. 2544
Materials
Science
วัสดุศาสตร

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2557 2558 2559 2560

-

-

-

3

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

-

3
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา จึงกําหนดให
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบตามหลักวิทยาศาสตร
(2) ไดรับทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ซึ่งชวยเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการทางทฤษฎีไดอยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
(3) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปใชกบั งานดานวัสดุศาสตรอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม
(4) มีมนุษยสัมพันธ เขาใจวัฒนธรรมของสถานประกอบการและสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ได
(5) มีระเบียบวินยั ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมองคกรและสามารถปรับตัวเขากับ
สถานประกอบการได
(6) มีความกลาแสดงออกและนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
โครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษาสาขาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรมตองมีการกําหนดขอบเขต
งานวิจัย ความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของ วิธีการดําเนินการวิจัย ผลการทดลองและวิเคราะหผล โดยอยูภายใต
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน พรอมทั้งกําหนดใหมีการเสนอขอเสนอโครงงาน และรายงาน
โครงงานตามระยะเวลาที่กําหนด และมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการในการสอบ ซึ่งตองดําเนินการ
ประเมินผลตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงงานของนักศึกษาตองมีความเกี่ยวของกับวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม มีกระบวนการทําวิจัยที่
ถูกตอง มุงเนนสรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ สามารถใชทฤษฎีทาง
วัสดุศาสตรมาอธิบาย วิเคราะห คํานวณและประมวลผลที่ไดจากการทําการทดลองอยางถูกตอง
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) สามารถนําความรูและความเขาใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีทางวัสดุศาสตรมาบูรณาการ
และประยุกตใชกับปญหางานวิจยั รวมทั้งติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ
(3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีของเครื่องมือ และอุปกรณวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวของ
(4) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรคและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(5) มีทักษะในการจัดการประมวลความคิดอยางเปนระบบ
(6) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
(7) มีการประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
ผลการวิจัย
(8) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) มี ก ารกํ า หนดชั่ ว โมงการใหคํ าปรึ ก ษา ใหข อมูล ความรูเ กี่ ย วกับ โครงงานและมีตัว อยา ง
งานวิจัยและโครงงานแกนักศึกษา
(2) สําหรับการทําโครงงาน นักศึกษาตองเสนอขอเสนอโครงงานตอคณะกรรมการโครงงาน
ภายในภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4 เพื่อประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานตออาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการโครงงาน
ที่ทางคณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร
โครงสรางหลักสูตรมีรายวิชาพื้นฐานดานวิทยาศาสตรหมวดวิชา
เฉพาะกลุมวิชาแกน
มีความรูและทักษะในศาสตรที่เกี่ยวของกับ มีแผนการเรียนที่ใหนักศึกษาไดเรียนรูทางดานวัสดุศาสตรแขนง
วัสดุศาสตรและอุตสาหกรรมควบคูกัน
ต า ง ๆ พ ร อ ม มี ก า ร เ รี ย น รู เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม รู ที่ จํ า เ ป น กั บ
ภาคอุตสาหกรรม โดยอยูในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับ
และกลุมวิชาชีพเลือก
มีความพรอมที่จะสามารถไปปฏิบัติงานใน มีโครงการสหกิ จศึกษาเพื่อให นักศึกษามีประสบการณทํางาน
ภาคอุตสาหกรรม
รวมกับภาคอุตสาหกรรม กอนสําเร็จการศึกษา
มีทักษะดานการดําเนินชีวิตและการทํางาน มีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และมีการสอดแทรกการสอน
ในรายวิ ช าต า งๆ ที่ เ สริ ม สร า งให ผู เ รี ย นเป น ผู ใ ฝ รู สามารถ
แสวงหาความรู ไ ด ด ว ยตนเอง สามารถคิ ด วิเ คราะห อย า งเป น
ระบบและมีเ หตุ ผ ลเป น ผู ที่ มีวิ สั ย ทั ศน ก ว า งไกล รูเ ท า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในชุมชนทองถิ่นของประเทศและของ
โลกทําใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันใน
การทํ า งานและการดํ า รงชี วิ ต มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ที่ ดี ว างตั ว ได
เหมาะสม ทํางานรวมกับผูอื่นได สามารถปรับตัวเขากับสังคมที่
มีความซับซอน มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนในรายวิชาตางๆ ทั้งรูปแบบเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎเกณฑของสังคม
(2) มีความรับผิดชอบในภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต
(4) มีจิตสาธารณะ พรอมทัง้ นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักรูในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้น
เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ โดย
การทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมนั้น ตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการ
เปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบหรือการลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้
อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาที่
มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาพื้นฐานทางดานวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
(2) พัฒนาองคความรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับวัสดุศาสตร
อุตสาหกรรม
(3) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ รวมทั้งประยุกตใชความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่
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เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(4) สามารถบูรณาการความรูดานทฤษฎีสูภาคปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีทักษะและความ
พรอมที่จะปฏิบัติวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูด า นความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถาณการณจริง โดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพือ่ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอยางมีระบบโดยอาศัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
(2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการแกปญ
 หา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อนํามาประยุกตใชในการแกปญหาทางวัสดุศาสตรที่ซับซอน
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) ใชกรณีศกึ ษา การทํากิจกรรม การทําโครงงาน เพื่อฝกใหนกั ศึกษาคิดวิเคราะห รวมทั้ง
การประยุกตใชองคความรูทางดานวัสดุศาสตรและอุตสาหกรรมในการแกปญหา
(2) ใชการจัดทํารายงานที่มกี ารสืบคน รวบรวม และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
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(1) ประเมินจากขอสอบประเภททีใ่ หนักศึกษาอธิบายแนวคิดและวิธีการแกปญหาโดยการ
ประยุกตใช ความรูที่เรียนมา
(2) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(3) ประเมินจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือการสอบปาก เปลา
(4) ประเมินจากการทําโครงงาน
(5) ประเมินจากการสอนปฏิบัติการการใชเครื่องมือ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคคลอื่น
(2) สามารถปรับตัวไดดีในสภาวะทีก่ ดดัน
(3) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(4) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่น
ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
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(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถนําหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติมาประยุกตใชในสาขาทางวัสดุศาสตรได
(2) มีทักษะในการถายทอดความรูและนําเสนอผลงานในดานวัสดุศาสตรได
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในดานวัสดุศาสตร
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าต า งๆ ให นั ก ศึ ก ษาได วิ เ คราะห ส ถานการณ จํ า ลอง และ
สถานการณ เ สมื อ นจริ ง และนํ า เสนอการแก ไ ขป ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู เ ทคนิ ค การประยุ ก ต เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอผลงานโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกีย่ วของ
(2) ประเมินจากความสามารถ จากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตางๆ ที่ได
ศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
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(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบาง
เรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิตใิ นการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ แปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

1. คุณธรรม จริยธรรม

1










2










3










4










5










3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

1










2










3










4










1










2










3










5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคลและ
การใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
       
       
       
       
       
       
       
       
       

78

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
การอานภาษาอังกฤษ 1

การฟงภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม

การสนทนาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
ภาษาจีนเบื้องตน

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2


2










3










4










5










3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

1










2










3










4










1










2










3










5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคลและ
การใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

1. คุณธรรม จริยธรรม

1










2










3










4










5










3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

1










2










3










4










1










2










3










5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคลและ
การใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
01-005-101
01-005-116

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
พลศึกษา
ลีลาศ

1. คุณธรรม จริยธรรม

1










2










3










4










5










3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

1










2










3










4










1










2










3










5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคลและ
การใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105
02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101
02-002-104

กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

1. คุณธรรม จริยธรรม

1










2










3










4










5










3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

1










2










3










4










1










2










3










5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคลและ
การใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎเกณฑของสังคม
(2) มีความรับผิดชอบในภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต
(4) มีจิตสาธารณะ พรอมทัง้ นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักรูในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ความรู
(1) มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาพื้นฐานทางดานวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
(2) พัฒนาองคความรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับวัสดุศาสตร
อุตสาหกรรม
(3) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ รวมทั้งประยุกตใชความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(4) สามารถบูรณาการความรูดานทฤษฎีสูภาคปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีทักษะและความ
พรอมที่จะปฏิบัติวิชาชีพ
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบโดยอาศัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
(2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการแกปญ
 หา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อนํามาประยุกตใชในการแกปญหาทางวัสดุศาสตรที่ซับซอน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคคลอื่น
(2) สามารถปรับตัวไดดีในสภาวะทีก่ ดดัน
(3) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(4) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถนําหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติมาประยุกตใชในสาขาทางวัสดุศาสตรได
(2) มีทักษะในการถายทอดความรูและนําเสนอผลงานในดานวัสดุศาสตรได
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในดานวัสดุศาสตร
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบตั ิงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได

84

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

02-311-106
02-311-107
02-411-106
02-411-107
02-511-112
02-511-113
02-611-103
02-611-104
02-011-301
22-712-101

แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ฟสิกสทั่วไป
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
ชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
เคมีอินทรียสําหรับวัสดุศาสตร

1. คุณธรรม จริยธรรม

1











2











3











4











5











2. ความรู

1











2











3











3. ปญญา

4











1











2











3











5. การวิเคราะหเชิง
4. ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

6. ทักษะ
พิสัย
1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
22-712-102 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับ
วัสดุศาสตร
22-712-103 ปฏิบัติการโรงงานกลสําหรับ
นักศึกษาวัสดุศาสตร
22-712-104 เคมีวิเคราะหสําหรับวัสดุศาสตร
22-712-205 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
22-712-206 ปฏิบัติการวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
22-712-207 เขียนแบบวัสดุอุตสาหกรรม
22-712-208 เทอรโมไดนามิกสสําหรับวัสดุ
22-712-209 กลศาสตรวัสดุและของไหล

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

4

3. ปญญา

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

4

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะ
และการใช
พิสัย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
22-712-210 การออกแบบผลิตภัณฑและ
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ
22-712-211 วัสดุนาโนและวัสดุชวี ภาพ
22-712-212 กรรมวิธีการผลิตวัสดุ
22-712-213 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
22-712-314 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
และลอจิสติกส
22-712-315 การกัดกรอนและการสึกหรอ
22-712-316 เทคโนโลยีการเคลือบผิว

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

4

3. ปญญา

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

4

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะ
และการใช
พิสัย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
22-712-317 ปฏิบัติการการตรวจสอบแบบไม
ทําลาย
22-712-318 เทคนิควิจยั สําหรับวัสดุ
22-712-319 การควบคุ ม คุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยในโรงงาน
22-712-320 เศรษฐศาสตรและกฎหมาย
อุตสาหกรรม
22-712-321 การเตรียมโครงงานทางวัสดุศาสตร
อุตสาหกรรม
22-712-322 สัมมนาทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

4

3. ปญญา

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

4

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะ
และการใช
พิสัย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

22-712-423
22-713-301
22-713-302
22-714-201
22-714-302
22-714-303

5. การวิเคราะหเชิง
4. ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะ
และการใช
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ปญญา ระหวางบุคคลและ
พิสัย
รายวิชา
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
โครงงานทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม                       
สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร
                      
อุตสาหกรรม
การฝกงานทางวัสดุศาสตร
                      
อุตสาหกรรม
                   
วิทยาการพอลิเมอร
กระบวนการขึน้ รูปและกระแสวิทยา
                   
ของพอลิเมอร
ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและ
                      
กระแสวิทยาของพอลิเมอร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
22-714-304 การศึกษาสมบัติของพอลิเมอรและ
สารเติมแตง
22-714-305 การสังเคราะหพอลิเมอร
22-714-306 ปฏิบัติการการสังเคราะหของพอลิเมอร
22-714-307 การศึกษาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร
22-714-308 ปฏิบัติการการทดสอบสมบัติและหา
ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร
22-714-309 เทคโนโลยียาง
22-714-410 พอลิเมอรผสมและวัสดุเชิงประกอบ

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

4

3. ปญญา

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

4

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะ
และการใช
พิสัย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

22-714-411 เทคโนโลยีสิ่งทอ
22-714-412 การเสื่อมสภาพและการนํากลับมาใช
ใหมของพอลิเมอร
22-714-413 พอลิเมอรทางการแพทย
22-714-414 การออกแบบแมพิมพและผลิตภัณฑ
พลาสติก
22-714-415 การดัดแปรพอลิเมอร
22-714-416 หัวขอพิเศษทางพอลิเมอร 1
22-714-417 หัวขอพิเศษทางพอลิเมอร 2

5. การวิเคราะหเชิง
4. ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะ
และการใช
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ปญญา ระหวางบุคคลและ
พิสัย
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

22-715-201 ผลึกศาสตรพื้นฐาน
22-715-302 โลหวิทยาทางกายภาพและเคมี และ
กระบวนการผลิตโลหะ
22-715-303 คณิตศาสตรสําหรับวัสดุศาสตร
22-715-304 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา
22-715-305 เซรามิกและแกว
22-715-306 วัสดุเชิงประกอบและวัสดุจํารูป
22-715-307 อุปกรณตรวจจับทางชีวภาพ

5. การวิเคราะหเชิง
4. ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะ
และการใช
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ปญญา ระหวางบุคคลและ
พิสัย
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

22-715-308 อิเล็กโทรเซรามิกขั้นพื้นฐาน
22-715-309 เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเยือ่
22-715-310 สมบัติเชิงไฟฟาและแมเหล็กของ
วัสดุ
22-715-411 การประยุกตใชและแนวโนมของ
วัสดุฉลาด
22-715-412 วัสดุเซรามิกชีวภาพ
02-715-413 การวัดและการออกแบบเชิงกล
เบื้องตน

1. คุณธรรม จริยธรรม

1 2 3 4 5
    
    

5. การวิเคราะหเชิง
4. ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะ
และการใช
2. ความรู
3. ปญญา ระหวางบุคคลและ
พิสัย
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
22-715-414 สัญญาณทางชีวภาพการแพทยและ
การประมวลผลเชิงภาพ
22-715-415 หลักการเบื้องตนของทันตชีววัสดุ
ศาสตร
22-715-416 ระบบและวัสดุการนําสงยา
22-715-417 หัวขอพิเศษทางวัสดุฉลาด 1
22-715-418 หัวขอพิเศษทางวัสดุฉลาด 2

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

4

3. ปญญา

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

4

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะ
และการใช
พิสัย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยการใชคะแนนสอบของนักศึกษามีการประเมินขอสอบโดย
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน (ใน มคอ.3) การใหคะแนน
ตรง ตามความเปนจริงโดยมีคณะกรรมการที่ถูกแตงตั้งขึ้นโดยสาขาวิชาเปนผูพิจารณา
(2) การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต ร โดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ป แ ละจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 5 ป
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
(3) ภาวะมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
(4) การตรวจสอบจากผูประกอบการที่ใชบัณฑิต โดยการขอสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม
(5) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร ตอความพรอมของนักศึกษาใน
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิตและรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะนํ า แนวทางให กั บ อาจารย ใ หม ให มี ค วามรู แ ละเข า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุน
ดาน การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทาง
วิชาการ ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก ชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาความรู แ ละ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยใหทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวัสดุศาสตร
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย ใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ
(5) ใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ และ
วิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญหาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
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เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัย โดยอาจารยและ
นักศึกษาสามารถกาวทัน
และสามารถเปนผูนําใน
การสรางองคความรูใหม
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝรู มีแนวทางการ
เรียนที่สรางทั้งความรู
ความสามารถในทาง
วิชาการและวิชาชีพที่
ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมคี ุณภาพ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตร

การดําเนินการ
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและ
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพทางวัสดุ
ศาสตร และอุตสาหกรรม
2. มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ป
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิและมี
กิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษาศึกษา
ความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง
4. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไม
ต่ํากวาปริญญาโทหรือเปนผูมี
ประสบการณ
5. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรให
ไปศึกษาดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ
ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
6. มีการประเมินทุก 5 ป
7. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย
งบประมาณ ความรวมมือระหวาง
ประเทศ ผลงานทางวิชาการ ทุกภาค
การศึกษาเพื่อเปนขอมูลสําหรับการ
ประเมินของคณะกรรมการฯประเมิน
หลักสูตรโดยกรรมการภายในหลักสูตร
8. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนของผูสําเร็จ
การศึกษา
9. ประเมินความพอใจของผูใ ชบัณฑิต

การประเมินผล
1. หลักสูตรสามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดหนวยงาน
วิชาชีพ มีความทันสมัยและปรับปรุง
อยางสม่ําเสมอ
2. จํานวนคณาจารยผูสอนมีการ
เพิ่มเติมประสบการณ พัฒนา
อบรมและผลิตผลงานวิชาการ
อยางตอเนื่องทุกป
3. ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอน จํานวนบุคลากร
ผูสนับสนุนการเรียนรู
4. ประเมินผลโดยอาจารยและ
คณะกรรมการที่ประกอบดวยอาจารย
ภายนอกคณะฯ ทุก 5 ปโดยกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
5. ประเมินความพอใจของผูใ ชบัณฑิต
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจะจัดสรรงบประมาณประจําป รวมทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได เพื่อจัดหาบุคลากรให
เพียงพอตอความตองการ จัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑสําหรับการเรียน
การสอนทางดานวัสดุอยางเพียงพอ และการสนับสนุนกิจกรรมในดานตางๆ เชน การทัศนศึกษาการศึกษาดู
งาน การจัดนิทรรศการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน ตลอดจนการสราง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
(1) สถานที่และอุปกรณการสอน
การสอนบรรยายและการสอนภาคปฏิบัติการใชสถานที่ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ห อ งบรรยายของมหาวิ ท ยาลั ย ห อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารฟ สิ ก ส ห อ งปฏิ บั ติ ก ารชี ว วิ ท ยา
หองปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูง และหองเรียนรูดวยตนเองของสํานักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย อุปกรณ เครื่องมือ และครุภัณฑที่รองรับและสนับสนุนการสอน เครื่องมือและอุปกรณที่
ประจําอยูในหองปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2) หองสมุด
มหาวิท ยาลั ย ฯ มี สํานัก วิทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศทําหน าที่ ดู แ ลและให บริก าร
ทางดา นแหล งความรู ทั้ง ในรู ป แบบหนังสือ ตํารา วารสารวิชาการ และฐานข อมู ลงานวิ จั ย ออนไลน ซึ่ ง
หองสมุดของทางมหาวิทยาลัยมีหนังสือและตําราจํานวนไมนอยกวา 32,631 เลม มีวารสารวิชาการตางๆ กวา
98 รายการ และมีฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยออนไลนไมนอยกวา 15 ฐานขอมูล ที่สามารถใชในการสืบคนขอมูล
ที่เกี่ยวของกับวัสดุศาสตร และความรูทางดานอุตสาหกรรม โดยชองทางการเขาถึงขอมูลสามารถเขาถึงไดจาก
ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยฯ และระบบเครือขายแบบ (SSL VPN) ที่จัดใหสําหรับนักศึกษาและอาจารย
สามารถเขาถึงฐานขอมูลจากภายนอกเครือขายได
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวของ
เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่
จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหั วขอก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่ อ
หนังสือ สําหรับใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อหนังสือดวย
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะมีเจาหนาที่ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือ
เพื่อเขาหอสมุดกลางและทําหนาที่ประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ดานโสตทัศน
อุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการ
ใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
เปาหมาย
- จัดใหมีหองเรียน
หองปฏิบัติการใหเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
- จัดใหมีหองเรียนที่มีความพรอม
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
- จัดเตรียมหองปฏิบัติการ
ที่มีเครื่องมือทันสมัย

การประเมินผล
- รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
เครื่องมือชั่วโมงการใชงาน
หองปฏิบัติการ
- จํานวนนักศึกษาที่ลงเรียน
ในวิชาเรียนทีม่ ีการฝกปฏิบัติ
ดวยอุปกรณตา งๆ
- ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบ หลักเกณฑของมหาวิทยาลัยและเปนไปตามขอกําหนดโดย
อาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาทางดานวัสดุศาสตรหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกัน เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรและไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
อาจารยพิเศษตองมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่
เกี่ยวกับของกับวัสดุศาสตรหรืออุตสาหกรรม หรือตองเปนผูที่มีประสบการณในสายงานวิชาชีพไมนอยกวา
10 ป เพื่อนําประสบการณตรงทางดานการปฏิบัติงานมาถายทอดใหกับนักศึกษา
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางของหลักสูตรและรายวิชาที่เกี่ยวของ มีหนาที่ชวยอํานวยความสะดวกดาน
ตางๆ ในการเรียนการสอนแกอาจารยผูสอนไดเปนอยางดี เชน การเตรียมอุปกรณหองปฏิบัติการงาน เปนตน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการและแนะนําในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกนักศึกษา โดยกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษาเพื่อใหนักศึกษา
เขาปรึกษาไดสะดวก
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบใน
การสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
ั ฑิต
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
จากการติดตามสถานการณภายนอกเพื่อใหหลักสูตรสามารถผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพเหมาะกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน พบวาภาคอุตสาหกรรมตองการบัณฑิตที่มีความสามารถทางดานภาษาตางประเทศ
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการที่ประเทศไทยเปนสมาชิก
ประชาคมอาเซียนที่จะเปดเสรีทางแรงงานและการสื่อสาร นอกจากนี้การสงเสริมดานความรูความสามารถใน
วิชาชีพ/วิชาการดานคุณธรรมจริยธรรมและมนุษยสัมพันธ และดานทัศนคติตองานที่ทําและการปฏิบัติหนาที่
ใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงตามบริษัท หรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมากขึ้นกวาเดิม
มีการเชิญผูมีประสบการณในภาคอุตสาหกรรมมาเปนอาจารยพิเศษ โดยอาจแทรกเขาไปในบางรายวิชาที่
เกี่ยวของเนนใหนักศึกษาคิดวิเคราะหปญหา และกําหนดแนวทางการแกไขปญหาที่หลากหลาย เนนการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ และการฝกใหมีจิตสาธารณะ และการบําเพ็ญประโยชน ซึ่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ได
นําขอเสนอแนะตางๆ เหลานี้มาพิ จารณาเพื่อใหห ลัก สู ตรที่ปรั บปรุ งนี้เ ปนไปตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน สังคมและผูใชบัณฑิต โดยเพิ่มรายวิชาและมีการสอดแทรกในการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ศักยภาพเหลานี้แกนักศึกษาในหลักสูตร
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมายเหตุ : X มีการดําเนินกิจกรรม
- ไมมีการดําเนินกิจกรรม
หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) มีการประชุมหารือของคณาจารยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
กระบวนการประเมินและกลยุทธการสอน
(2) การสอบถามหรือสนทนากับนักศึกษาดานประสิทธิผลของการสอน
(3) ประเมินผลจากผลการเรียนรูของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมิ น โดยนั ก ศึก ษาของแต ล ะรายวิชากอ นสิ้ น สุด การเรียนการสอน
โดยผ านทางเครือขาย
อินเทอรเน็ตตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งอาจารยผูสอนสามารถดูผลการประเมินในรายวิชาของ
ตนเอง และผลการประเมินทุกรายวิชาจะถูกจัดสงมายังสาขาวิชาเพื่อนํามาใชปรับปรุงกลยุทธการสอนตอไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
คณะประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย/บัณฑิตใหม และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
(1) รวบรวมขอเสนอแนะและขอมูลจากการประเมินของนักศึกษา/ผูใชบัณฑิต/ผูทรงคุณวุฒิ
(2) วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตนโดยอาจารยประจําหลักสูตร
(3) สาขาวิชาพิจารณาผลการวิเคราะห นํามาวางแผนกลยุทธ เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ข ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ค คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
หมายเหตุ: ดูรายละเอียดในภาคผนวก

