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1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
: Bachelor of Engineering Program in Nanomaterial Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุนาโน)
Bachelor of Engineering (Nanomaterial Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุนาโน)
B.Eng. (Nanomaterial Engineering)

3. วิชาเอก
วิศวกรรมวัสดุนาโน โดยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญวิทยาการชั้นสูงด้านวัสดุนาโน ที่นํามาซึ่งการค้นคว้า
และพั ฒ นาวิ ท ยาการด้ า นวั ส ดุ ใ หม่ ๆ และการนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ทั้ ง ทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
อุตสหากรรม ทั้งยังเป็นการส่งเสริม และการสนับสนุนการทํางานวิจัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศให้กว้างขวาง มีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
140 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และเอกสารและตําราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาํ เร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่นๆ (ระบุ)________________________
5.6 รูปแบบของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญยาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 แบบ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
 ได้พจิ ารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ /2558
เมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ. 2558
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ /2558
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. 2558
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมวัสดุนาโน ในปีการศึกษา 2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
เป็นวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ในหหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทํางานวิจัยและพัฒนา
ด้ า นวั ส ดุ ศ าตร์ ห รื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น สวทช. อุ ต สาหกรรมฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ดร์ ฟ อุ ต สาหกรรมเคลื อ บกระจก
อุตสาหกรรมด้านฟิล์มต่างๆ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), ปี
สถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษา
1. ดร.กนกทิพย์
ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี),2555
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
บุณยรัตกลิน
วท.ม. (เคมี),2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
วท.บ. (เคมี),2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.มยุรี พลเยี่ยม
วท.ด. (เคมี),2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
x-xxxx-xxxxx-xx-x
วท.บ. (เคมี),2546
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. ดร.นงลักษณ์
หวงกําแหง
x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. ดร.กิตติพงศ์
อํานวยสวัสดิ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. ดร.กรกช อ่อนละออ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ), มหาวิทยาลัยมหิดล
2555
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (เคมี),2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโน
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยี),2556
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์),2550
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโน
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยี),2554
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์),2551
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
วิ ท ยาลั ย นาโนเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ลาดกระบั ง สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
วิศวกรรมวัสดุนาโนเป็นหนึ่งในสาขาหลักของนาโนเทคโนโลยีที่ประเทศมีโอกาสประสบความสําเร็จ
ได้ในเวทีระดับโลกและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากในอุตสาหกรรมต่างๆ นั้นย่อมมีการใช้วัสดุ
เป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก ในการดํ า เนิ น อุ ต สาหกรรม การพั ฒ นาวั ส ดุ น าโนเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่ สิ น ค้ า ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ดังกล่าวจึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะเพิ่มรายได้และสร้างความโดดเด่นและแตกต่างจาก
สินค้าราคาถูกโดยการใส่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าลงไปโดยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสหรัฐอเมริกา
(National Science Foundation: NSF) ได้ประมาณไว้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านนาโนเทคโนโลยีจะมีมูลค่ามากกว่า 40 ล้านล้านบาท ด้วยเหตุนี้ การวางแผนหลักสูตรจึงต้องคํานึงถึง
แนวโน้มของการพัฒนาวัสดุ นาโนในอนาคต เพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยีต่อไป
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีกันอย่าง
แพร่หลายดังเช่นปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องอ่าน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา ได้กลายเป็นสิ่งปกติธรรมดาที่ผู้คนในสังคมใช้งานกัน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน จะเน้นไปที่อุปกรณ์ขนาดเล็กซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานพกพา
สะดวก สามารถนําอุปกรณ์ไปใช้ในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย มีต้นทุนการผลิจที่ถูกลง ซึ่งหากเป็นอุปกรณ์ที่
นํามาใช้ในงานด้านชีววิทยาหรือการแพทย์นั้น อาจสามารถนํามาใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้ เพื่อลดการปนเปื้อนที่
เกิดขึ้น จากแนวโน้มที่กล่าวมาข้างต้น วัสดุนาโนจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อ
รองรับการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ ดังนั้นการวางแผนหลักสูตรจึง
เน้นไปที่องค์ความรู้ที่จะนํามาใช้ในการสร้างและพัฒนาวัสดุนาโนรวมถึงการสร้างอุปกรณ์จากวัสดุนาโน เพื่อ
ผลิตบุคลากรที่จะมาเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป
12.ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาโนเทคโนโลยีและ
รองรับการแข่งขันทางเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบุคลาหรทางด้านวิศวกรรมวัสดุนาโน
จําเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่าง
มืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของสถาบันในด้านการมุ่งสู่ ความเป็นเลิศใน
เทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและมีคุณธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของสถาบันที่
มุ่งมั่นให้การศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และดํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมนั้น
อาจกล่าวได้ดัวนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันได้ก้าวหน้าไปอย่างมากประกอบกับการพัฒนาด้านวิศวกรรมวัสดุ
นาโนนั้นจําเป็นต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อน การเรียนการสอนในหลักสูตรจึงเน้นการ
ปฏิบัติงานจริงได้เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว นอกจากนี้การฝึกปฏิบัติยังเป็นการคิดและทําวิจัยให้แก่นักศึกษา
เพื่ อให้รู้ จั กคิ ดแก้ ปัญ หาอย่ า งเป็ น ระบบได้ การเรี ย นการสอนต้อ งมี ก ารเพิ่ ม เติ ม ความรู้ด้ า นคุณ ธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาที่จบออกไปป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม สามารถทําให้สังคมเกิดการพัฒนาได้
อย่างยั่งยืนสืบไป ในส่วนของการบริการวิชาการนั้น เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่ใช้ในการเรียนการสอน
สามารถนํามาให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกที่ขาดแคลนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และหมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
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13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัด
ตารางเรียนตารางสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

5

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา ความสําคัญ
เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งทาง
ทฤษฎี และปฏิบัติ โดยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญวิทยาการชั้นสูงด้านวัสดุนาโน ที่นํามาซึ่งการค้นคว้า และ
พัฒนาวิทยาการด้านวัสดุใหม่ๆ และการนําไปประยุกต์ใช้ทั้งทางวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
ทั้งยังเป็นการส่งเสริม และการสนับสนุนการทํางานวิจัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศให้
กว้างขวาง มี ประสิท ธิภ าพ และมี ประโยชน์ยิ่ง ขึ้น วิ ทยาลั ยนาโนเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าลาดกระบัง มี
จุดประสงค์ที่จะผลิตบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศทางด้านวิศวกรรมวัสดุนาโนเป็นจํานวนมากที่
กําลังขาดบุคลากรทางด้านนี้ในอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม และรองรับอุตสาหกรรมใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้น โดย
ความร่วมมือของคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ และจากคณะอื่นๆ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังและศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมวัสดุนาโน เพื่อสนองความต้องการ
ของหน่วยงานต่างๆ ของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2.2 เพื่ อ สนองนโยบายของประเทศในการพั ฒ นาวิ ท ยาศาตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมของประเทศ
1.2.3 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมวัสดุนาโนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันโดยทั่วไป
1.2.4 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิศวกรรมวัสดุนาโน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันฯ
กับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุนา - พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี พื้ น ฐานจาก
โนให้มีมาตรฐานไม่ต่ํา กว่า ที่ สกอ.
หลักสูตรในระดับสากล
กําหนด
- ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า ง
สม่ําเสมอ
- ปรั บ ปรุง หลั ก สูตรให้ส อดคล้อ งกับ - ติดตามความเปลี่ย นแปลงในความ
ความต้ อ งการของตลาด และการ
ต้องการของผู้ประกอบการ
เปลี่ ย นแปลงด้ า นวิ ศ วกรรมวั ส ดุ
นาโน

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง
พอใจในการใช้ บั ณ ฑิ ต ของสถาน
ประกอบการ
- ความพึ ง พอใจในทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถในการทํ า งานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
- พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ย นการ - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ - ปริ ม าณงานบริ ก ารวิ ช าการต่ อ
สอนและบริ ก ารวิ ช าการ ให้ มี
สอนให้ ทํ า งานบริ ก ารวิ ช าการแก่
อาจารย์ในหลักสูตร
ประสบการณ์จากการนําความรู้ทาง
องค์กรภายนอก
วิ ศ วกรรมวั ส ดุ น าโนไปปฏิ บั ติ ง าน
จริง
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3. ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม รู้จักพัฒนาทักษะของ
ตนเองทั้งด้านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนปฏิบัติ และก้าวทันต่อวิทยาการใหม่ๆ ทําให้บัณฑิต
สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ รวมทั้งมีความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน เพื่อให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักค้นหาวิธีการเรียนรู้ และสามารถทําให้ตนเองเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้ อีกทั้งมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันฯ และตรงกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในสถาบันใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอ้ น)
 มีภาคการศึกษาพิเศษ
 ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
(1)
ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า และ
(2) ผ่ านการคั ดเลื อกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึก ษาและ/หรือ เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(2) นักเรียนที่วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ดําเนินการคัดเลือกเอง
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเป็น
อุปสรรคต่อการเรียน
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 กรณีที่นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่เพียงพอต้องเรียนวิชาเพิ่มเติมตาม
2.4.2 กรณีที่นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมตามระเบียบของสถาบันฯ นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ชั้นปีที่ 1

2559
100

2560
100

ปีการศึกษา
2561
100

ชั้นปีที่ 2

0

100

100

100

100

ชั้นปีที่ 3

0

0

100

100

100

ชั้นปีที่ 4

0

0

0

100

100

200

300

400
100

400
100

จํานวนนักศึกษา

รวม
100
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)

2562
100

2563
100

รายละเอียดรายรับ

2559

2560

2561

2562

2563

ค่าบํารุงการศึกษา

‐

‐

‐

‐

‐

ค่าลงทะเบียน(เหมาจ่าย)

5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

990,000 1,040,000 1,090,000 1,140,000 1,190,000
15,990,000 18,540,000 21,090,000 21,140,000 21,190,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน

2559

2560

2561

ก.งบดําเนินการ
4,700,000 4,800,000
3,600,000 3,800,000

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
4,900,000
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน(ไม่รวม3)
4,000,000
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 1,710,000 1,815,000 1,920,000
รวม(ก)
10,010,000 10,415,000 10,820,000
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2563

5,000,000
4,200,000

5,100,000
4,400,000

2,025,000 2,130,000
11,225,000 11,630,000
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หมวดเงิน
ค่าครุภัณฑ์
รวม(ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา*

2559

2560
ข. งบลงทุน
9,000,000 9,000,000

2561

2562

2563

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

19,010,000 19,415,000 19,820,000 20,225,000 20,630,000
300
350
400
400
400

ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนีเ้ ฉลี่ย 54,105 บาท/คน/ปี
*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษาหลักสูตรใหม่

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) หรือที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
(ถ้ามี) และข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีก้าวหน้า พ.ศ. 2553
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
หลั ก เกณฑ์ ก ารเที ย บโอน ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และข้ อ บั ง คั บ สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หรือที่
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต

4.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
104 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
40 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
55 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
3 หน่วยกิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

10

กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก
6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
4.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบังเปิดสอน (ตามระบุในภาคผนวก ค) ยกเว้นในกลุ่มวิชาภาษาและวิชาการใช้ห้องสมุดและ
สารานิเทศ ให้เรียนตามแผนการศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มวิชาพื้นฐาน
92596100
92596101
92596102
92596103
92596104
92596105
92596106
92596107
92596108
92596109
92596110
92596111
92596112

40

หน่วยกิต

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การฝึกงานและเขียนแบบทางวิศวกรรม
1(0-3-2)
ENGINEERING WORKSHOP AND DRAWING
คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
ENGINEERING MATHEMATICS
เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
FUNDAMENTAL CHEMISTRY
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
PHYSICS 1
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
PHYSICS 2
ชีววิทยา
3(3-0-6)
BIOLOGY
เคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
ORGANIC CHEMISTRY
เคมีอนินทรีย์
3(3-0-6)
INORGANIC CHEMISTRY
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
3(2-2-5)
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO NANOTECHNOLOGY
เทอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
THERMODYNAMICS
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-2)
PHYSICS LABORATORY 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
PHYSICS LABORATORY 2
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92596113
92596114
92596115
- กลุ่มวิชาบังคับ
92596200
92596201
92596202
92596203
92596204
92596205
92596206
92596207
92596208
92596209
92596210
92596211
92596212
92596213

ปฏิบัติการเคมี
CHEMISTRY LABORATORY
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS
ความน่าจะเป็นและสถิติสําหรับวิศวกร
PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEER

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

55 หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ฟิสิกส์และเคมีของพื้นผิว
3(3-0-6)
SURFACE PHYSICS AND CHEMISTRY
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
CIRCUITS AND ELECTRONICS
การออกแบบวัสดุและการจําลองแบบ
3(2-2-5)
MATERIALS DESIGN AND SIMULATION
กลศาสตร์ควอนตัม
3(3-0-6)
QUANTUM MECHANICS
สถานะของของแข็งและวัสดุสารกึ่งตัวนํา
3(3-0-6)
SOLID STATE AND SEMICONDUCTOR MATERIALS
วัสดุพอลิเมอร์
3(3-0-6)
POLYMERIC MATERIALS
กลศาสตร์ของวัสดุนาโน
3(3-0-6)
MECHANICS OF NANOMATERIALS
เทคโนโลยีการสร้างวัสดุระดับไมโครและนาโน
3(3-0-6)
MICRO AND NANO MATERIALS FABRICATION TECHNOLOGY
หัวข้อพิเศษ
3(3-0-6)
SPECIAL TOPICS
ปฏิบัติการวัสดุนาโน
1(0-3-2)
NANOMATERIAL LABORATORY
ปฏิบัติการวัสดุนาโนขั้นสูง
1(0-3-2)
ADVANCED NANOMATERIAL LABORATORY
เครื่องมือวัดสําหรับวัสดุโครงสร้างระดับนาโน
3(2-2-5)
INSTRUMENTATION FOR NANOSTRUCTURE MATERIALS
ปฏิบัติการเครื่องมือวัดวัสดุนาโนขั้นสูง
1(0-3-2)
ADVANCED NANOMATERIAL INSTRUMENTATION LABORATORY
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
COMPUTER PROGRAMMING
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92596214
92596215
92596216
92596217
92596218
92596219
92596220

การประยุกต์ใช้งานและออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
MICROCONTROLLER SYSTEM APPLICATIONS AND DESIGN
วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้ระดับนาโน
3(3-0-6)
MAGNETIC MATERIALS AND NANOSCALE APPLICATIONS
แม่เหล็กไฟฟ้าและทัศนศาสตร์
3(3-0-6)
ELECTROMAGNETICS AND OPTICS
กระบวนการทางวิศวกรรมและการควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
PROCESS ENGINEERING AND QUALITY CONTROL
การสังเคราะห์วัสดุนาโนขั้นสูงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
ADVANCED NANOMATERIALS SYNTHESIS AND APPLICATION
การพัฒนาทักษะเชิงวิจัย
3(3-0-6)
RESEARCH SKILL DEVELOPMENT
สัมมนา
1(0-3-2)
SEMINAR

- กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
92536300
92596301
92596302
92596303
92596304
92596305
92596306
92596307
92596308

3

หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การประยุกต์ใช้และแนวโน้มของวัสดุนาโน
3(3-0-6)
APPLICATIONS AND TRENDS OF NANOMATERIALS
อุปกรณ์ตรวจรู้ชีวภาพ
3(3-0-6)
BIOSENSORS
นาโนโฟโตนิกส์
3(3-0-6)
NANOPHOTONICS
ระบบไฟฟ้าเครื่องกลระดับจุลภาคและนาโน
3(3-0-6)
MICRO/NANO-ELECTRO-MECHANICAL SYSTEMS
อนุภาคนาโน
3(3-0-6)
NANOPARTICLES
การสร้างวัสดุนาโนด้วยวิธีทางกายภาพ
3(3-0-6)
PHYSICAL FABRICATION OF NANOMATERIALS
การสร้างวัสดุนาโนด้วยวิธีทางเคมี
3(3-0-6)
CHEMICAL FABRICATION OF NANOMATERIALS
เทคนิคทางชีววิทยาของเซลล์
3(3-0-6)
CELL BIOLOGY TECHNIQUES
การเร่งปฏิกิริยา
3(3-0-6)
CATALYSIS

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
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92596309
92596310
92596311
92596312
92596313
92536314
92536315
92536316

การปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยวัสดุนาโน
3(2-2-5)
NANOMATERIALS INVESTIGATION LABORATORY
การวิจัยดําเนินงาน
3(3-0-6)
OPERATIONS RESEARCH
นาโนเทคโนโลยีสําหรับกักเก็บพลังงาน
3(3-0-6)
NANOTECHNOLOGY FOR ENERGY STORAGE
นาโนเทคโนโลยีในเครือ่ งสําอางและระบบนําส่งยา
3(3-0-6)
NANOTECHNOLOGY IN COSMETIC AND DRUG DELIVERY
ความปลอดภัยในโรงงาน
3(3-0-6)
INDUSTRIAL SAFETY
อุปกรณ์เปล่งแสงและเทคโนโลยีการแสดงผล
3(3-0-6)
LIGHT EMITTING DEVICES AND DISPLAY TECHNOLOGY
โฟโตโวลทาอิกโครงสร้างนาโนและวิศวกรรมเซลล์
3(2-2-5)
NANOSTRUCTURE PHOTOVOLTAIC AND SOLAR CELL ENGINEERING
เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการบนชิป
3(2-2-5)
LAB-ON-CHIP TECHNOLOGY

- กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก
92596221
92596222
92596400
92596401

6

หน่วยกิต

โครงงานพิเศษ 1
SPECIAL PROJECT 1
โครงงานพิเศษ 2
SPECIAL PROJECT 2
สหกิจศึกษา
CO-OPERATIVE EDUCATION
การปฎิบัติการฝึกงานต่างประเทศ
OVERSEA TRAINING

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(0-9-0)
3(0-9-0)
6(0-320-0)
6(0-320-0)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง จํานวน 6 หน่วยกิต
- รหัสวิชา
กําหนดเป็นเลข 8 หลัก ดังต่อไปนี้
รหัสตัวที่ 1 ได้แก่เลข 9 หมายถึง
รหัสประจําวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
รหัสตัวที่ 2 ได้แก่เลข 2 หมายถึง
สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
รหัสตัวที่ 3,4 ได้แก่เลข 59 หมายถึง
ปี พ.ศ. ของหลักสูตรที่ระบุในหน้าปกของ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
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รหัสตัวที่ 5 ได้แก่เลข
รหัสตัวที่ 6,7,8

6

หมายถึง
หมายถึง

เล่มหลักสูตร
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ลําดับที่ของวิชาต่างๆ

3.1.4. แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

9040xxxx
90201001

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุม่ วิชาสังคมศึกษา)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
FOUNDATION ENGLISH 1
การใช้ห้องสมุดสารนิเทศ
LIBRARY USAGE AND INFORMATION
การฝึกงานและเขียนแบบทางวิศวกรรม
ENGINEERING WORKSHOP AND DRAWING
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
ENGINEERING MATHEMATICS
เคมีพื้นฐาน
FUNDAMENTAL CHEMISTRY
ฟิสิกส์ 1
PHYSICS 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
PHYSICS LABORATORY 1
ปฏิบัติการเคมี
CHEMISTRY LABORATORY

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

รวม

21 หน่วยกิต

90304001
92596100
92596101
92596102
92596103
92596111
92536113

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

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

15

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

xxxxxxxx

วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
FREE ELECTIVE SUBJECT
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
FOUNDATION ENGLISH 2
ฟิสิกส์ 2
PHYSICS 2
ชีววิทยา
BIOLOGY
เคมีอินทรีย์
ORGANIC CHEMISTRY
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
PHYSICS LABORATORY 2
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS

3 (3-0-6)

รวม

22 หน่วยกิต

90201002
92596104
92596105
92596106
92596108
92596112
92596114

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

90201003
xxxxxxxx

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
3 (X-X-X)
FREE ELECTIVE SUBJECT
เคมีอนินทรีย์
3 (3-0-6)
INORGANIC CHEMISTRY
นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
INTRODUCTION TO NANOTECHNOLOGY
ความน่าจะเป็นและสถิติสําหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEER
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
CIRCUITS AND ELECTRONICS
เครื่องมือวัดสําหรับวัสดุโครงสร้างระดับนาโน
3 (2-2-5)
INSTRUMENTATION FOR NANOSTRUCTURE MATERIALS

92596107
92596109
92596115
92596201
92596211

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

21 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

9030xxxx
90201012

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุม่ วิชามนุษย์ศาสตร์)
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS
IN ENGLISH
เทอร์โมไดนามิกส์
THERMODYNAMICS
สถานะของของแข็งและวัสดุสารกึ่งตัวนํา
SOLID STATE AND SEMICONDUCTOR MATERIALS
กลศาสตร์ของวัสดุนาโน
MECHANICS OF NANOMATERIALS
ปฏิบัติการวัสดุนาโน
NANOMATERIAL LABORATORY
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER PROGRAMMING
แม่เหล็กไฟฟ้าและทัศนศาสตร์
ELECTROMAGNETICS AND OPTICS

92596110
92596204
92596206
92596209
92596213
92596216

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
22 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

9010xxxx

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์
3 (X-X-X)
กับคณิตศาสตร์)
ฟิสิกส์และเคมีของพื้นผิว
3 (3-0-6)
SURFACE PHYSICS AND CHEMISTRY
กลศาสตร์ควอนตัม
3 (3-0-6)
QUANTUM MECHANICS
วัสดุพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
POLYMERIC MATERIALS
เทคโนโลยีการสร้างวัสดุระดับไมโครและนาโน
3 (3-0-6)
MICRO AND NANO MATERIALS FABRICATION
TECHNOLOGY
ปฏิบัติการเครื่องมือวัดวัสดุนาโนขั้นสูง
1 (0-3-2)
ADVANCED NANOMATERIAL INSTRUMENTATION LABORATORY
การประยุกต์ใช้งานและออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 (2-2-5)
MICROCONTROLLER SYSTEM APPLICATIONS
AND DESIGN
3 (3-0-6)
กระบวนการทางวิศวกรรมและการควบคุมคุณภาพ
PROCESS ENGINEERING AND QUANLITY CONTROL

92596200
92596203
92596205
92596207

92596212
92596214

92596217

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

22 หน่วยกิต

19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

9040xxxx
9010xxxx

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์)
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์)
การออกแบบวัสดุและการจําลองแบบ
MATERIALS DESIGN AND SIMULATION
ปฏิบัติการวัสดุนาโนขั้นสูง
ADVANCED NANOMATERIAL LABORATORY
วิศวกรรมวัสดุแม่เหล็กระดับนาโน
MAGNETIC NANOMATERIALS ENGINEERING
การสังเคราะห์วัสดุนาโนขั้นสูงและการประยุกต์ใช้
ADVANCED NANOMATERIALS SYNTHESIS AND
APPLICATION
การพัฒนาทักษะเชิงวิจัย
RESEARCH SKILL DEVELOPMENT

92596202
92596210
92596215
92596218

92596219

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (2-2-5)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

19 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนการศึกษาเชิงปฏิบัติการ
92536221

โครงงานพิเศษ 1
SPECIAL PROJECT 1
รวม

3 (0-9-0)
3 หน่วยกิต

สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา
92596400

สหกิจศึกษา
CO-OPERATIVE EDUCATION
รวม

6 (0-320-0)
6 หน่วยกิต

สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ
92596401

การปฎิบัติการฝึกงานต่างประเทศ
OVERSEA TRAINING
รวม

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

6 (0-320-0)
6 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนการศึกษาเชิงปฏิบัติการ
92596220

สัมมนา
SEMINAR
92596222
โครงงานพิเศษ 2
SPECIAL PROJECT 2
92596XXX
วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
ELECTIVE SUBJECTS
92596208
หัวข้อพิเศษ
SPECIAL TOPICS
รวม
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาและการปฏิบตั ิการฝึกงานต่างประเทศ
92596220
92536XXX
92596208

สัมมนา
SEMINAR
วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
ELECTIVE SUBJECTS
หัวข้อพิเศษ
SPECIAL TOPICS
รวม

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

1 (0-3-2)
3 (0-9-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
10 หน่วยกิต
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
7 หน่วยกิต
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3.1.5. คําอธิบายรายวิชา
ดูในภาคผนวก จ
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

เลขประจําตัวประชาชน
1. ดร.กนกทิพย์

- ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี)
บุณยรัตกลิน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
3-5506-0000-59-3
- วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.มยุรี พลเยี่ยม
3-4507-00784-31-5

- วท.ด. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

3. ดร.นงลักษณ์
หวงกําแหง
1-6599-00043-65-3

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

5. ดร.กิตติพงศ์
- ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
อํานวยสวัสดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
1-1002-00137-57-1
คุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
5. ดร.กรกช อ่อนละออ
- ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
1-1014-00482-46-9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ)
- Probing the Catalytic Mechanism
Involved in the Isocitrate Lyase: Hybrid
QM/MM Calculations
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ)
- Molecular Interactions on Surface
- Alternative Energy Materials and
Surface Science
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ)
- Biosensors
- Surface chemistry
- Protein chip
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ)
- Computational Material Design
- Solar Cell Material Simulation
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ)
- Thin film technology and
nanomaterials
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
1. ผศ.ดร. อนุชิต
- ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
จารุวนาวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- วศ.ม. (ไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ศ. ดร. จิติ หนูแก้ว
- D.Eng. (Material Science and
Engineering)
Nagoya University, Japan
- วท.ม. (โซลิดสเตทฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กศ.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
3. รศ. ดร. วิษณุ เพชรภา

- ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- M.S. (Laser Physics)
Central Florida University, USA.
- วท.บ. เกียรตินิยม (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ผศ.ดร.ปิติพร ถนอมงาม - Ph.D. (Applied Physics) RMIT,Australia
- M.Eng.Sc. (System and Control)
UNSW, Australia
- วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. ผศ.ดร.เบญจพล ตันฮู้

- ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
- Analog integrated circuit design
- Analog function circuit design
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

1. งานวิจัย
- Quantum well devices
- Organic semiconductors
- Nanoelectronics
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- Optics and Lasers
- Quantum well devices
- Optical
Characterization Tools
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- Computational Physics
- Nuclear Physics
- Solidstate Physics
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- Quantum well devices
- Organic semiconductors
- Nanoelectronics
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
6. ผศ.ดร.ทุติยาภรณ์
ทิวาวงศ์

7. ผศ.ดร.กนกพร
สมพรไพลิน

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
- ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
- Dr. Pharm. Sc. (Molecular Biology
and Biotechnology)
Chiba University, Japan
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. เกียรตินิยม (เกษตรศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

8. ผศ.ดร. วินัดดา
วงศ์วิริยะพันธ์

- Ph.D. (Engineering)
Osaka University, Japan
- M.S. (Engineering)
Osaka University, Japan
- B.S. (Engineering)
Osaka University, Japan

9. ผศ.ดร. ดารินี
พรหมโยธิน

- ปร.ด. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. ผศ.ดร. กนกนันทน์
สารสมัคร

- วท.ด. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
- Nanocoating & Fabrication
- Advanced Characterization
- Nanoelectronics Devices
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

1. งานวิจัย
- Cloning and functional analysis of
gene involved in falconoid
biosynthesis
- Plant transformation technique
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- Controlled Synthesis and Device
Application of Carbon Nanotubes
- Advanced Characterization of
Nanostructures
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- Molecular modeling
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- First principle calculation
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
11. ผศ.ดร. สุธี ชุติไพจิตร

12. ผศ.ดร.อภิลักษณ์
เอียดเอื้อ

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

- ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1.งานวิจัย
- PhytoChemistry
- Nano Biotechnology
- Plant Metabolism
- Plant Tissue Culture
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

- D.Eng. (Frontier Materials),
Nagoya Institute of Technology,
Japan
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. งานวิจัย
- Nanoporous Materials Carbon
- Catalyst
- Waste Water Theatment
- Air Pollertion Control
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- Electroceramic Materials and
Nanocomposites
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

13. ผศ.ดร.วรรณวิลัย
- ปร.ด. (วัสดุศาสตร์),
วิทยากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. (วัสดุศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14. ดร.วณิชยา
- ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี),
เมฆประสาท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
15. ดร.ทศพล

- Ph.D. (Chemistry), Oregon State
เมลืองนนท์ University, USA
วท.ม. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

1. งานวิจัย
- Photoluminescence Material from
ZnAl2O4 Nanomaterial by Transition
Metal and Lanthanide Ion Doping
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- Two Dimensional Materials
- Soft Chemisty
- Catalysis
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
16. ดร.นวพันธ์ ขยันกิจ

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
- Ph.D. (Physic and Chemistry Physic)
Strasbourg University, France
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล

17. ดร.อดิเรก แรงกสิกรณ์ - ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
- วศ.บ. (สื่อสารและโทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
- Structural Models of
Poly(cyclopentadithiophene- alt benzothiadiazole) with Branched
Side
Chains:Impact of a Single Fluorine
Atom on the Crystal Structure and
Polymorphism of a Conjugated
Polymer
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- Organic Dry Solar Cell
- Nano Composite
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

1. งานวิจัย
- Biosensors
- Surface chemistry
- Protein chip
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
19. ดร.ขัตติยา
- Ph.D. (Engineering Physic
ชลาพัฒน์
Nanoscience), Aalto University
- Ferromagnetic resonance in ε-Co
- วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
magnetic composites
- วท.บ. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
20. ดร.ศุภมาส
- ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
วิรุญจิตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
- Inorganic-Organic Hybrid
คุณทหารลาดกระบัง
Semiconductor
- วท.ม. (เคมีอนินทรีย์)
- Photovoltaic Materials
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
- Thin Film Solar Cells
คุณทหารลาดกระบัง
2. ตําราเรียน - วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม-เครื่องมือวิเคราะห์) 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
18. ดร.นงลักษณ์
- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)
หวงกําแหง มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
1. ดร.ศรัณย์
สัมฤทธิ์เดชขจร

2. ดร. ศุภนิจ พรธีระภัทร

3. ดร.อัมพร โพธิ์ใย

4. น.ต. ดร. ดอน
คล้ายทับทิม

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
- Ph.D. (Optical Science and
Engineering) University of Central
Florida, USA.
- M.Sc. (Optical Science and
Engineering) University of Central
Florida, USA.
- วศ.บ. เกียรตินิยม (ไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- กศ.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
- Ph.D. (Electrical Engineering)
Katholieke Universiteit Leuven,
Belgium
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สจล.
- วศ.ม. (ไมโครอิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- วศ.บ. (ไฟฟ้า)
โรงเรียนนายเรืออากาศ

สถานที่ทํางาน
ศูนย์อิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC)

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(TMEC)
ศูนย์อิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC)

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(TMEC)
ศูนย์อิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC)

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหาร
อากาศ
กองทัพอากาศ

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจําเป็นใน
การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพือ่ นําไปแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
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4.2. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1. คําอธิบายโดยย่อ
เป็นโครงงานด้ านวิ ศ วกรรมวัส ดุนาโนที่นั กศึก ษาสนใจ สามารถอธิบ ายทฤษฎีที่นํามาใช้ใ นการทํ า
โครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการทําโครงงาน
โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4. จํานวนหน่วยกิต
รวมทั้งหมด 6 หน่วยกิต
5.5. การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6. กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลความก้ าวหน้าของงานจากรายงานที่ต้องนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามระยะเวลาที่
อาจารย์ที่ปรึกษาเห็ นสมควร การสอบเป็นการนําเสนองานต่อคณะกรรมการสอบพร้อมด้ วยเล่มรายงาน
โครงงานพิเศษฉบับร่าง โดยคณะกรรมการสอบจะต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการไม่ต่ํากว่า
3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง

คุณลักษณะพิเศษ
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มี ก ารสอดแทรกเรื่ อ ง การแต่ ง กาย การเข้ า สั ง คม เทคนิ ค การ
เจรจา สื่ อ สาร การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี และการวางตั ว ในการ
ทํา งานในบางรายวิ ช าที่ เกี่ ย วข้อ ง และในกิจ กรรมปัจ ฉิม นิเ ทศ
ก่อนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
- กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่ม และมี
การกําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจน กําหนดให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ําเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกียวข้อง
กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มีการจัดการเรียนการสอนที่สง่ เสริมให้นักศึกษาสามารถแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและซื่อสัตย์
สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) รู้จักคิดวิเคราะห์ สิ่งต่างๆ อย่างมีหลักการและมีเหตุผล
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2.1.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุ่มนั้น
ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
และการร่วมกิจกรรมส่วนรวม
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
2.2. ความรู้
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมวัสดุนาโน มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา
นั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่ง
ต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางวิศวกรรมวัสดุนาโน รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการด้านวิศวกรรมวัสดุนาโน รวมทั้งการนําไปประยุกต์
(4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางวิศวกรรมวัสดุนาโนอย่างต่อเนื่อง
(5) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโนเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง
(6) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์วัสดุนาโนที่ใช้งานได้จริง
(7) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การทดสอบมาตรฐานนี้ ส ามารถทํ า ได้ โ ดยการทดสอบจากข้ อ สอบของแต่ ล ะวิ ช าในชั้ น เรี ย น ตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
2.2.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบัติ โดยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้
ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง
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2.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษา
จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุนาโนในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิด
ทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินความรู้ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทําได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการ
แก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
2.3.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางวิศวกรรมวัสดุนาโน
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ
และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ
เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่าง
ที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้
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(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติต่าง ๆ
นี้สามารถวัดระหว่างการทํากิจกรรรมร่วมกัน
2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร
หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
(5) มีภาวะผู้นํา
2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนํา ประเด็น การแก้ ไขปัญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรือ การแสดงสถิ ติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก้ปัญหา และให้นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
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2.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง และสถานการณ์เสมือน
จริง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3.

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์
และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
Mapping)

(Curriculum

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดย
ระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นําสู่ผลการเรียนรู้บ้างเรื่องก็ได้ จะแสดงเป็น
เอกสารแนบท้ายก็ได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
 ไม่มี
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1) ตระหนัก ในคุ ณค่ า และคุณ ธรรม จริ ย ธรรม
เสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและซื่อสัตย์
สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มี ภ าวะความเป็ น ผู้ นํ า และผู้ ต าม สามารถ
ทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
6) รู้จักคิดวิเคราะห์ สิ่งต่างๆ อย่างมีหลักการ
และมีเหตุผล
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ในเนื้ อ หา
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน
2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจและ
อธิบายความต้องการทางวิศวกรรมวัสดุนา
โน รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3) สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า และ
วิวัฒนาการด้านวิศวกรรมวัสดุนาโน รวมทั้ง
การนําไปประยุกต์
4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ชํ า นาญทางวิ ศ วกรรมวั ส ดุ น าโนอย่ า ง
ต่อเนื่อง
5) มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของสาขาวิ ช า
วิ ศ ว ก ร ร ม วั ส ดุ น า โ น เ ล็ ง เ ห็ น ก า ร
เปลี่ ย นแปลง และเข้ า ใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง
6) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือ
การประยุกต์วัสดุนาโนที่ใช้งานได้จริง
7) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุนาโนกับความรู้ในศาสตร์อื่น
ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งการทดสอบมาตรฐานนี้
สามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบ
ของแต่ละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่
นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
ความรู้ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์
และสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาและความ
ต้องการ
4) สามารถประยุ ก ต์ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ
กั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน
ห ล า ก ห ล า ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
2) สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
และอํา นวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้ นํ า หรื อ ใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มา
ชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุ่ม
5) สามารถเป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม แสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุ ด ยื น อย่ า งพอเหมาะทั้ ง
ของตนเองและของกลุ่ม
6 ) มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั้ ง ของตนเอง
และทางวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
คุ ณ สมบั ติ ต่ า ง ๆ นี้ ส ามารถวั ด
ระหว่างการทํากิจกรรรมร่วมกัน

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่
มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
2) สามารถแนะนํ า ประเด็ น การแก้ ไ ข
ปั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้ ง ปากเปล่ า และการเขี ย น พร้ อ มทั้ ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนอได้
อย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารอย่างเหมาะสม
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1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

รายวิชา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

92596100 การฝึกงานและเขียนแบบทางวิศวกรรม

      



         





















92596101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม

      



   

× × ×



×





× ×



925396102 เคมีพื้นฐาน

×

×





× ×



×



× × × × ×



92596103 ฟิสิกส์ 1

      



          



















92596104 ฟิสิกส์ 2

      



          



















92596105 ชีววิทยา

 

×



×



× ×



× × × × × ×

×

92596106 เคมีอินทรีย์

×



× ×

 

×





× × × × ×

92596107 เคมีอนินทรีย์

×



× ×

 

×





× × × × ×

92596108 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

      



         

92596109 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น

×

   



   

92596110 เทอร์โมไดนามิกส์

      



  

92596111 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

      



 



×

×
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×

    

× × × × ×

×



×



×



× ×





×



× × × × × ×



× × ×





×



× × × × × ×



× × ×



 

×



















×



×





×



×





×



×



×











          



















×

    

× × ×
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1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

รายวิชา
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

92596112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

      

92596113 ปฏิบัติการเคมี

×

  

92596114 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง

×



92596115 ความน่าจะเป็นและสถิติสําหรับวิศวกร
92596200 วิศวกรรมพื้นผิวระดับนาโนและการ
วิเคราะห์
92596201 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

×



×

  

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4



          





















×



× × ×





×

× × × ×

    

×

   

×

    

× × × × × ×



× ×





   

×

    

× × × × × ×



× ×



×



 

×

×

     



         

92596202 การออกแบบวัสดุและการจําลองแบบ

×



×

× ×





92596203 กลศาสตร์ควอนตัม

×



× ×

×



 

92596204 สถานะของของแข็งและวัสดุสารกึ่ง
ตัวนํา

      



          

92596205 วัสดุพอลิเมอร์

×

  





92596206 กลศาสตร์ของวัสดุนาโน

      



         



92596207 เทคโนโลยีการสร้างวัสดุระดับไมโคร
และนาโน

      



          



×

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ



×





× ×

 

×



× ×

 

×

×

 

× ×
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×



× ×

× × × ×
×

× ×



   

    

× ×

 

×

     





×



×



× ×





× ×





×







×



× × ×















× × × × × × ×



×





















× × ×







× × × ×

×
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1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

รายวิชา
1 2 3 4 5 6 7

×

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

5

6

1

2

3

4

           

× × × ×













92596208 หัวข้อพิเศษ

 

92596209 ปฏิบัติการวัสดุนาโน

      



         

92596210 ปฏิบัติการวัสดุนาโนขั้นสูง

×

  



 

92596211 เครื่องมือวัดสําหรับวัสดุโครงสร้างระดับ
นาโน

      



92596212 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดวัสดุนาโนขั้นสูง

      

92596213 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

     

92596214 การประยุกต์ใช้งานและออกแบบระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
92596215 วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้ระดับ
นาโน
92596216 แม่เหล็กไฟฟ้าและทัศนศาสตร์
92596217 กระบวนการทางวิศวกรรมและการ
ควบคุม
92596218 การสังเคราะห์วัสดุนาโนขั้นสูงและการ
ประยุกต์ใช้

   

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1

3

4

















× × ×



× ×









         























         





















×





    





×















      



         





















      



          



















      



 





×









×





      



          



















      



          





















× ×
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×

×

      

 

×



×

×

    



2
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1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

รายวิชา
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

92596219 การพัฒนาทักษะเชิงวิจัย

 

×

   



   

×

     

× ×



×











92596220 สัมมนา

 

×

   



   

×

     

× ×



×











92596221 โครงงานพิเศษ 1

      

           



















92596222 โครงงานพิเศษ 2

      

          





















92596300 การประยุกต์ใช้และแนวโน้มของวัสดุ
นาโน

 























92596301 อุปกรณ์ตรวจรู้ชีวภาพ

      

    

     



×



×











92596302 นาโนโฟโตนิกส์

      



          



















92596303 ระบบไฟฟ้าเครื่องกลระดับจุลภาคและ
นาโน

      



         



× ×





×









92596304 อนุภาคนาโน

 

   



   

×

    



×











×





92596305 การสร้างวัสดุนาโนด้วยวิธีทางกายภาพ

      



   

×

     

× ×





×









92596306 การสร้างวัสดุนาโนด้วยวิธีทางเคมี

      



         





















92596307 เทคนิคทางชีววิทยาของเซลล์

 



 

×







× × × × ×



× ×

×

×

  

 

×
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×

× × ×

 

× ×
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1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

รายวิชา
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

92596308 การเร่งปฎิกิริยา

× × ×

×



 

92596309 การปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยวัสดุนาโน

      



         

92596310 การวิจัยดําเนินงาน

×

92596311 นาโนเทคโนโลยีสําหรับกักเก็บพลังงาน

 

×

92596312 นาโนเทคโนโลยีในเครื่องสําอางและ
ระบบนําส่งยา

 

×

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
3

4

5

6

1

2

3

4

× × ×



×



×





























          



×



× ×









   



   

×

     

× ×







×







   



   

×

     

× ×







×







92596113 ความปลอดภัยในโรงงาน

      



   

×

    









×











92596400 สหกิจศึกษา

      

          





















92596401 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ

      

          























×



     

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

× × ×

    

1

2
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มคอ. 2

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึ กษาที่จะต้ องทําความเข้าใจตรงกันทั้ งสถาบัน และนํ าไปดําเนิ นการจนบรรลุผลสั ม ฤทธิ์
ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดําเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัย
อาจจะทําดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหา
งานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ
พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1
ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจใน
ด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นใน
สถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขา
อื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็น
ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็ น จากผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ภ ายนอก ที่ม าประเมิ นหลั กสูตร หรือ เป็นอาจารย์ พิเศษ ต่ อความพร้ อ มของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนวัสดุอุปกรณ์ต้นแบบ, (ข) จํานวนสิทธิบัตร, (ค)
จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ) จํานวน
กิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 9 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
วิทยาลัยตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
โดยผ่านการทําวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริ มอาจารย์ใ ห้มี การเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์ ก รต่ า ง ๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ในประเทศและ/หรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ
(3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของวิทยาลัย
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของวิทยาลัย
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตร หรือหั วหน้ าภาค และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้กํ ากั บดูแลและคอยให้
คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของวิทยาลัยฯ และอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ตํารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
วิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือ
ด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับวิทยาลัยฯ ก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง
นอกจากนี้วิทยาลัยฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบาง
รายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของวิทยาลัยฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และวิทยาลัยฯ
จะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากร วิ ท ยาลั ย ฯ จะประสานงานการจั ด ซื้ อ จั ด หาหนั ง สื อ เพื่ อ เข้ า
หอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะ
อํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
3. การบริหารคณาจารย์
3.1. การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสถาบันฯ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
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3.2. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล
และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับ
นักศึกษา ดังนั้นวิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มา
บรรยายอย่ า งน้ อ ยวิ ช าละ 3 ชั่ ว โมงและอาจารย์ พิ เ ศษนั้ น ไม่ ว่ า จะสอนทั้ ง รายวิ ช าหรื อ บางชั่ ว โมงจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ําปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
บุคลากรสายสนับ สนุนควรมีวุฒิ ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้ องกับภาระงานที่รั บผิดชอบ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการ
สอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจําเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการ
ฝึกปฎิบัติ
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1. การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของวิทยาลัยฯ ทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้
นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคําร้องขอดูกระดาษคําตอบในการ
สอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังคนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น คาดว่ามีความต้องการกําลังคนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้นสูงมาก จากยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้กําหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ของ
ผู้ประกอบการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี-ดีมาก ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ โดยความร่วมมือจากสถาบัน จัดการสํารวจความต้องการ
แรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัย
อันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดํ า เนิ น การบรรลุต ามเป้า หมายตั วบ่ งชี้ ทั้ง หมดอยู่ ใ นเกณฑ์ดี ต่ อ เนื่ อ ง 2 ปี ก ารศึ ก ษาเพื่ อติ ด ตามการ
ดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

2559

2560

(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กําหนดในมคอ.3 และ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมี่ ตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษา ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 80
(14) บัณฑิตที่ได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ กพ.
กําหนด
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดําเนินการ (ลําดับข้อที่ 1-5) (ตัว) ใน
แต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

2561 2562 2563

X
X
X
5

5

5

5

5

9

10

10

11

14

46

มคอ. 2

เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้
1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่1-5
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
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หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษา
หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ
– ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
– การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
– การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก
– นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
– ผู้ว่าจ้าง
– ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
• รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
• วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
• เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

48

มคอ. 2

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบ
ก้าวหน้า พ.ศ. 2553
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เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2557

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดทําโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
82

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

คํานํา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2557) ได้ปรับปรุงมาจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2552) โดยปรับปรุงรายวิชาให้มีความ
หลากหลายและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รายวิชาต่างๆ ในเล่มนี้เป็นรายวิชาที่พัฒนาเพื่อมุ่งส่งเสริม และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันฯ สอดคล้องกับคํานิยามของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications
Framework for Higher Education) (TQF : HEd) เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้ทุกคณะ/วิทยาเขต/
วิทยาลัย ผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันฯ ได้นําไปใช้ในการพิจารณาร่าง
หลักสูตร ใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
การพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้สําเร็จได้ จากความร่วมมือร่วมใจของหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหารสถาบัน
คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป ที่กรุณาให้ข้อมูล ความคิดเห็น และแนวทางในการพัฒนารายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป โดยได้ทุ่มเททั้งเวลาและความคิดในการจัดทํารายวิชาและรายละเอียดของรายวิชา จนเป็น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีความทันสมัย
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

สารบัญ
หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

หน้า
4

หมวดที่ 2

ข้อมูลเฉพาะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

5

หมวดที่ 3

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

7

หมวดที่ 4

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมิน

17

หมวดที่ 5

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

38

หมวดที่ 6

การพัฒนาคณาจารย์

39

หมวดที่ 7

การประกันคุณภาพหลักสูตร

40

หมวดที่ 8

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

43

คําอธิบายรายวิชา
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
ตารางเปรียบเทียบรหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับ พ.ศ.2557 และ ฉบับ พ.ศ.2552

45
91
93
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
: หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษ : General Education Program
2. หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
4. รูปแบบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเน้นการศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้อย่างกว้างขวางนอกเหนือจาก
ความรู้ตามสาขาวิชาชีพจึงแบ่งรายวิชาเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ กลุ่มภาษา
กลุ่มมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสังคมศาสตร์ โดยใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนกลุ่มต่างๆ และใช้
ภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษ
5. สถานภาพของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) ปรับปรุงจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) กําหนดให้ใช้หลักสูตรนีใ้ นภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้น
ไป โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557และได้รับอนุมัติจาก
สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม 2557
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ความสําคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักการและเหตุผล
วิชาศึกษาทั่วไป (General Education) เป็นกลุ่มวิชาหนึ่งของหลักสูตร ที่มีความสําคัญต่อการสอน
ในระดับอุดมศึกษา ควบคู่กับการสอนวิชาในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Education) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้
มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ คุณสมบัติส่วนบุคคล เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันฯ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และกําหนดให้มี “วิชาศึกษาทั่วไป” แทน “วิชาพื้นฐานทั่วไป” ในปี พ.ศ. 2532, 2542
และ 2548 ตามลําดับ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ได้
ให้ความหมายของ “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ว่าหมายถึง “วิชาที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคม เป็นผูใ้ ฝ่รู้ สามารถ
คิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี” ซึ่งทําให้การจัดวิชา
ศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและสะท้อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
สถาบันฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 ขึ้น
2. ปรัชญาของวิชาศึกษาทั่วไป
จากความหมายของวิชาศึกษาทั่วไปในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ
กระทรวงศึกษาธิการข้างต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้นํามาผสานกับ
ความคิดและได้วางปรัชญาของวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันฯ โดยมีรากฐานจากความคิดที่ว่า การพัฒนาคน
จะต้องพัฒนาให้มีความสมดุล ทั้งมิติด้านสติปัญญา (IQ : Intelligence Quotient) มิติด้านความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ : Emotional Quotient) และมิติด้านความฉลาดทางจริยธรรม (Moral Quotient) เพราะ
ปัจจุบันนี้ปัจจัยความสําเร็จของมนุษย์มิใช่เพียงความรู้ (Knowledge) หรือทักษะ (Skill) เท่านั้น
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attribute) ก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า ดังนั้นการพัฒนาคนจําเป็นต้อง
พัฒนาให้มีความสมดุล ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้แบบสหศาสตร์โดยในหลักสูตรศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุงนี้ได้
จัดให้นักศึกษาได้เรียนวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 4 กลุ่มวิชาได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ กลุ่มภาษา
กลุ่มมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้อย่างครบถ้วนตามหลักปรัชญา
ของวิชาศึกษาทั่วไป
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3. วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในเนื้อหาวิชาการอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ และ
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น และสังคม สามารถนําความรู้ไป
ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข
2. เพื่อสร้างรากฐานความเป็นมนุษย์ ให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สติปัญญา มีทักษะในการทํางาน ทักษะการปรับตัว ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดในเชิง
วิทยาศาสตร์ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะความเป็นผู้นําและการบริหารจัดการ เข้า
ใจความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข
3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของวิถีชีวิต อันเป็นวัฒนธรรมและศิลปะทั้งของท้องถิ่นของ
ไทยและของประชาคมนานาชาติ
มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาติ
4. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดแรง
บันดาลใจในการดําเนินชีวิตที่มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และสร้างประโยชน์
ให้แก่สังคมไทย
4. กําหนดการเปิดสอน
จะเปิดดําเนินการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามรายวิชาในฉบับนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่
1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
5. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ อาจารย์ประจําของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังจากทุกคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย โดยอาจมีอาจารย์พิเศษที่สถาบันฯ จะเชิญเป็น
ผู้สอนตามความเหมาะสมและความจําเป็น
6. นักศึกษา
นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เป็นต้นไป
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ระบบ
โดยปกติใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค ใน 1 ภาค
การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) อาจมี
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งข้อกําหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2554
นอกจากนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใช้ระบบการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีของทุกคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา รวมทั้งกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. การดําเนินการหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปิดสอนในวันและเวลาทําการของสถาบันฯ โดยสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลเป็นผู้ประกาศตารางสอนวิชาศึกษาทั่วไป
3. โครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1 การแบ่งกลุ่มรายวิชา
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
โดยมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันศุกร์ที่
4 เมษายน 2551 กําหนดให้ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี กําหนดจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 30 หน่วยกิต โดยแบ่งหน่วยกิตตามกลุ่มวิชา ดังนี้
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6
12
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.2 คําอธิบายระบบรหัสวิชา
ระบบรหัสวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุงได้ยึดตามระบบที่ใช้ในหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2551)
รหัสตําแหน่งที่ 1-2 หมายถึง รหัสประจําหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดเป็น 90
รหัสตําแหน่งที่ 3 หมายถึง รหัสประจํากลุ่มวิชา กําหนดเป็น 1-4
1 = กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
2 = กลุ่มวิชาภาษา
3 = กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
4 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสตําแหน่งที่ 4-5 หมายถึง รหัสประจําสาขา ของกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
01 = สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
02 = สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
03 = สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
04 = สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
05 = สาขาวิชาเคมี
06 = สาขาวิชาฟิสิกส์
07 = สาขาวิชาชีววิทยา
08 = สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาภาษา
01 = สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
02 = สาขาวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
01 = สาขาวิชาปรัชญา
02 = สาขาวิชาจิตวิทยา
03 = สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
04 = สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
05 = สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
01 = สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
02 = สาขาวิชากฎหมาย
03 = สาขาวิชาสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2552)
รหัสตําแหน่งที่ 1-2 หมายถึง รหัสประจําหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดเป็น 90
รหัสตําแหน่งที่ 3-4 หมายถึง รหัสประจํากลุม่ วิชา กําหนดเป็น 01-04
01 = กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
02 = กลุ่มวิชาภาษา
03 = กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
04 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสตําแหน่งที่ 5-8 หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
หน้า 8 จาก 124

89

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

3.3 รายชื่อวิชาตามกลุ่ม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จํานวน 33 รายวิชา
1) 90101002
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
MATHEMATICS IN DAILY LIFE
2) 90101003
สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
STATISTICS IN DAILY LIFE
3) 90101004
คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
MATHEMATICS AND TECHNOLOGY
4) 90101005
คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
3(3-0-6)
MATHEMATICS FOR DECISION MAKING
5) 90101006
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
3(3-0-6)
MATHEMATICS FOR THINKING PROCESS DEVELOPMENT
6) 90101007
คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS
7) 90101008
คณิตศาสตร์ในธุรกิจและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
MATHEMATICS IN BUSINESS AND INDUSTRY
8) 90101009
คณิตศาสตร์สําหรับผู้บริโภค
3(3-0-6)
MATHEMATICS FOR CONSUMERS
9) 90102001
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
COMPUTER IN DAILY LIFE
10) 90102003
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
COMPUTERS AND PROGRAMMING
11) 90102005
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบื้องต้น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO INFORMATION SYSTEMS FOR MANAGEMENT
12) 90102006
การจัดการข้อมูลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการเกษตร 3(2-3-6)
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
INTEGRATED DATA MANAGEMENT FOR SCIENTIFIC AND
AGRICULTURAL RESEARCH BY USING
COMPUTATIONAL PROGRAM
13) 90103003
เทคโนโลยีรถยนต์
3(3-0-6)
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
14) 90104003
สุขภาพและโภชนาการ
3(3-0-6)
HEALTH AND NUTRITION
15) 90104004
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
COMMUNICATION INNOVATION FOR DEVELOPMENT
16) 90104005
วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ
3(3-0-6)
SCIENCE OF PHOTOGRAPHY
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17) 90104006
18) 90104007
19) 90104008
20) 90104009
21) 90104010
22) 90104011
23) 90104012
24) 90105002
25) 90106001
26) 90106002
27) 90106003
28) 90106004
29) 90108003
30) 90108005
31) 90108007
32) 90108010
33) 90010007

โภชนาการอาหารเบื้องต้น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO FOOD NUTRITION
วิทยาศาสตร์การอาหารสําหรับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
FOOD SCIENCE IN DAILY LIFE
สุขอนามัยส่วนบุคคลและชุมชน
3(3-0-6)
PERSONAL AND COMMUNITY HYGIENE
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCE CONSERVATION
การจัดการสวนในบ้าน
3(3-0-6)
HOME GARDEN MANAGEMENT
การเลี้ยงสัตว์สวยงาม
3(3-0-6)
PET MANAGEMENT
นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
3(3-0-6)
NANOTECHNOLOGY INNOVATIONS
สารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
CHEMICALS IN DAILY LIFE
ฟิสิกส์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
PHYSICS IN DAILY LIFE
มนุษย์กับพลังงาน
3(3-0-6)
HUMAN AND ENERGY
โลกและเอกภพ
3(3-0-6)
EARTH AND UNIVERSE
ฟิสิกส์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมเผชิญภัยพิบัติ
3(3-0-6)
PHYSICS AND TECHNOLOGY FOR DISASTER PREPAREDNESS
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
LIFE AND ENVIRONMENT
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES
สิ่งแวดล้อมศึกษา
3(3-0-6)
ENVIRONMENTAL STUDY
มลพิษและการป้องกัน
3(3-0-6)
POLLUTION AND PREVENTION
การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย
3(3-0-6)
THAI GEOSOCIAL DESIGN
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กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 26 รายวิชา
1) 90201001
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
FOUNDATION ENGLISH 1
2) 90201002
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
FOUNDATION ENGLISH 2
3) 90201003
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
4) 90201012
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH
5) 90201013
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
ENGLISH FOR MANAGEMENT
6) 90201016
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION
7) 90201017
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
ENGLISH FOR BUSINESS
8) 90201018
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING
9) 90201019
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
3(3-0-6)
ENGLISH FOR DEVELOPING READING SKILLS
10) 90201020
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม
3(3-0-6)
ENGLISH FOR INDUSTRY
11) 90201022
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
3(3-0-6)
ENGLISH FOR FURTHER STUDIES
12) 90201024
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES
13) 90201026
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ENGLISH FOR COMMUNICATION
14) 90201029
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทาง
3(3-0-6)
ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING
15) 90201030
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงานทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION
16) 90201031
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION
17) 90201032
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจข่าวสารและข้อมูลในสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
ENGLISH FOR UNDERSTANDING NEWS AND INFORMATION
IN MASS MEDIA
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18) 90201033
19) 90201034
20) 90201035
21) 90201036
22) 90201037
23) 90201038
24) 90201039
25) 90201040
26) 90020008

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
COMMUNICATIVE ENGLISH GRAMMAR
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
3(3-0-6)
INTENSIVE ENGLISH
การเขียนและการพูดในงานอาชีพ
3(3-0-6)
WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(3-0-6)
ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING
การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
BASIC ENGLISH PRONUNCIATION
พื้นฐานการเขียนเพื่อการสื่อความหมายทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
BASIC WRITING FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง
3(3-0-6)
ENGLISH FROM ENTERTAINMENT MEDIA
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทํางาน
3(3-0-6)
ORAL ENGLISH COMMUNICATION AT WORK
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
3(3-0-6)
ENGLISH FOR MARKETING

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ จํานวน 39 รายวิชา
1) 90301003
ปรัชญาทั่วไป
3(3-0-6)
GENERAL PHILOSOPHY
2) 90301007
จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
ETHICS AND AESTHETICS
3) 90302001
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
GENERAL PSYCHOLOGY
4) 90302003
มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
HUMAN RELATIONS
5) 90302010
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาตน
3(3-0-6)
PSYCHOLOGY FOR SELF DEVELOPMENT
6) 90302011
จิตวิทยาการคิด
3(3-0-6)
PSYCHOLOGY OF THINKING
7) 90302012
จิตวิทยาธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
INDUSTRIAL BUSINESS PSYCHOLOGY
8) 90302013
การพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิต
3(3-0-6)
PERSONALITY AND MENTAL HEALTH DEVELOPMENT
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9) 90303005
10) 90303006
11) 90303007
12) 90303008
13) 90303009
14) 90303010
15) 90303011
16) 90303012
17) 90304001
18) 90304004
19) 90304005
20) 90305001
21) 90305003
22) 90305004
23) 90305005
24) 90305006
25) 90306003
26) 90306004

พลศึกษาเบื้องต้น
INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION
การจัดการสุขภาพ
HEALTH MANAGEMENT
นันทนาการเบื้องต้น
FUNDAMENTAL RECREATION
การปฐมพยาบาล
FIRST AIDS
หลักความปลอดภัยในการทํางาน
PRINCIPLES OF WORK SAFETY
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
INTRODUCTION TO INDUSTRIAL HYGIENE
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ENHANCEMENT OF QUALITY OF LIFE
การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT
การใช้ห้องสมุดและสารนิเทศ
LIBRARY USAGE AND INFORMATION
การเขียนรายงาน
REPORT WRITING
ศิลปะแห่งการสื่อสาร
ART OF COMMUNICATION
อารยธรรมไทย
THAI CIVILIZATION
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
THE WORLD TODAY
ภูมิ-ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
GEOGRAPHY AND HISTORY FOR TOURISM
มนุษย์กับการท่องเที่ยว
HUMAN AND TOURISM
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
HUMAN AND ENVIRONMENT
ทักษะการดําเนินชีวิต
LIVING SKILLS
ครอบครัวอบอุ่น
LOVING FAMILY
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27) 90306005
28) 90306006
29) 90306007

ภูมิปัญญาไทย
THAI WISDOM
การจัดการความรู้
KNOWLEDGE MANAGEMENT
ทักษะแห่งความสุข
HAPPINESS SKILLS

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

30) 90306008

สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT

31) 90307001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
THAI USAGE FOR COMMUNICATION
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
วรรณกรรมวิจารณ์
3(3-0-6)
LITERARY CRITICISM
ภาษาในสังคมไทย
3(3-0-6)
LANGUAGE IN THAI SOCIETY
การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY
ศิลปะการต่อรอง
3(3-0-6)
ART OF NEGOTIATION
วาทวิทยา
3(3-0-6)
SPEECH COMMUNICATION
ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
LANGUAGE FOR MASS MEDIA
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
SCIENTIFIC THINKING

32) 90307002
33) 90307003
34) 90307004
35) 90307005
36) 90307006
37) 90307007
38) 90307008
39) 90030001

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จํานวน 25 รายวิชา
1) 90401003
ชีวิตเศรษฐกิจกับวิถี
ECONOMY AND LIVING
2) 90401007
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย
INTRODUCTION TO THAI ECONOMY
3) 90401008
เศรษฐกิจเอเชีย
ECONOMY OF ASIAN COUNTRIES
4) 90401009
เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
ECONOMICS FOR BUSINESS
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5) 90401010
6) 90401011
7) 90401012
8) 90401013
9) 90402007
10) 90402008
11) 90402009
12) 90402010
13) 90402011
14) 90402012
15) 90402013
16) 90403004
17) 90403007
18) 90403008
19) 90403009
20) 90403010
21) 90403011
22) 90403012

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO INVESTMENT
การประกอบการ
3(3-0-6)
ENTREPRENEURSHIP
ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO MARKETING
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)
GENERAL BUSINESS
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิทางสังคมและครอบครัว
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO PRINCIPLES OF SOCIAL AND FAMILY RIGHTS
ความรู้เบื้องต้นในการทํางานและสวัสดิการทางสังคม
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO WORKING AND SOCIAL WELFARE
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO PRINCIPLES OF LAWS IN DAILY LIFE
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายไทย
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO THAI LAWS
กฎหมายวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY LAWS
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดแรงงานและการค้าในกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6)
INTRODUCTION TO ASEAN TRADE AND LABOR MARKET
ทรัพย์สินทางปัญญาไทย
3(3-0-6)
THAI INTELLECTUAL PROPERTY
การบริหารท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
THAI LOCAL ADMINISTRATION
การดํารงชีพในสังคม
3(3-0-6)
LIVING IN SOCIETY
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
THAI SOCIETY AND CULTURE
พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
DYNAMICS OF THAI SOCIETY
การบริหารจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
PUBLIC MANAGEMENT
การจัดการเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
TECHNOLOGY MANAGEMENT IN DAILY LIFE
การจัดการประสิทธิภาพตนเองและอาชีพ
3(3-0-6)
SELF-EFFICIENCY AND CAREER MANAGEMENT
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23) 90403013
24) 90403014
25) 90403015

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
THAI ART AND CULTURE
ประชากรศึกษา
POPULATION EDUCATION
การเมืองการปกครองไทย
THAI POLITICS AND GOVERNMENT
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หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมิน
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ต่ อ ผู้ อื่ น กํ า หนดให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
และสั ง คม และสามารถแสดงภาวะผู้ นํ า ใน เรียน โดยมีการทํางานที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
สถานการณ์ต่างๆได้
เดี่ ย วและงานกลุ่ ม มี กิ จ กรรมที่ ม อบหมายให้
นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดําเนิน
กิจกรรม และเพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้
มี ก ารกํ า หนดกรอบกติ ก าต่ า งๆในการเรี ย น
เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ เช่น การต้อง
เข้าเรียนให้ตรงเวลา การต้องมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน เป็นต้น
เป็ น ผู้ ที่ มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารและสามารถใช้ มี ง านที่ ม อบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งนํ า เสนอ
เทคโนโลยีส ารสนเทศประกอบการสื่อ สารได้ ผ ล ง า น ห น้ าชั้ น ซึ่ ง ง า น เ ห ล่ า นั้ น ไ ด้ ผ่ า น
เป็นอย่างดี
กระบวนการเรียบเรียงรวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอ
เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในสหศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ มี ก ารฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก กระบวนความคิ ด
การดํารงชีพและสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ วิเคราะห์จากองค์ความรู้ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้
ชีวิตประจําวันโดยสามารถคิด วิเคราะห์อย่าง กับสถานการณ์รอบตัวและเชื่อมโยงสู่การดําเนิน
เป็นระบบ
ชีวิตในสังคม
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ ได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งกลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ดังนี้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้
1) มีวินัย / ตรงต่อเวลา
2) มีความอดทน
3) มีความซื่อสัตย์สุจริต
4) มีความเสียสละ / มีเมตตากรุณา / มีจิตสาธารณะ
2.1.2 กลยุทธ์การสอน
1) เป็นต้นแบบในการมาสอนให้ตรงเวลา เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
การมีวินัยต่อหน้าที่และการตรงต่อเวลา และชี้แจงให้เข้าใจถึงความสําคัญเรื่องการมี
วินัย การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน การส่งงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
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2) สอดแทรกเรื่องความอดทน ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ การมีเมตตากรุณา
และมีจิตสาธารณะ ในบทเรียนทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
3) จัดกิจกรรมให้ทํางานเป็นกลุ่มเพื่อปลูกฝังการมีความเสียสละ เมตตา อดทน และมี
จิตสาธารณะ
4) ยกตัวอย่างบุคคลต้นแบบ และชมเชยนักศึกษาในห้อง และหรือในสถาบันเมื่อบุคคล
นั้นทําความดีซึ่งสะท้อนให้เห็นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน การส่งงาน และความตั้งใจในการเรียน การ
เข้าร่วมกิจกรรม
2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอน และการทํางานเป็นกลุ่ม
3) ประเมินจากการทําชิ้นงานของนักศึกษาโดยซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกผลงานของใคร
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้
1) มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่เรียน
2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวัน
3) สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง
2.2.2 กลยุทธ์การสอน
1) ใช้ สื่ อ การสอนที่ น่ า สนใจโดยนํ า เสนอเนื้ อ หาให้ ค รอบคลุ ม ยกตั ว อย่ า งและหรื อ
สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน
2) ใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นการเรียนการสอนให้เป็นแบบ
Active Learning
3) ให้ทําแบบฝึกหัด และให้นําเสนอผลงาน และหรือส่งเป็นชิ้นงาน
2.2.3 วิธีการประเมินผล
1) ให้เป็นคะแนนจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และปลายภาค
2) ให้เป็นคะแนนจากการทําแบบฝึกหัด การนําเสนอผลงาน และการส่งชิ้นงาน
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้
1) สามารถคิดวิเคราะห์ และ ใช้เหตุผลค้นหาข้อเท็จจริง / ทําความเข้าใจ / ประเมินข้อมูลได้
2) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3) มีความคิดสร้างสรรค์
2.3.2 กลยุทธ์การสอน
1) ให้สถานการณ์หรือแบบฝึกหัดที่ต้องประยุกต์ความรู้ที่เรียนไปเพื่อฝึกให้ใช้ทักษะการ
คิด วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุและผล
2) ให้นําเสนอความคิดอย่างกว้างขวางในชั้นเรียนโดยให้เน้นให้ต่อยอดจากความรู้ที่เรียน
เพื่อนําไปใช้ได้จริง
3) ให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นการต่อยอดจากความรู้ที่เรียน
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2.3.3 วิธีการประเมินผล
1) ให้เป็นคะแนนจากการทําแบบฝึกหัด การนําเสนอผลงาน และการส่งชิ้นงาน
2) ให้เป็นคะแนนจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และปลายภาค
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้
1) มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ
2) เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง
3) มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี
4) รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ
2.4.2 กลยุทธ์การสอน
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
2) สอดแทรกเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความรับผิดชอบ ฯลฯ ในเนื้อหาบทเรียน
ทุกครั้งที่มีโอกาส
3) ปลูกจิตสํานึกรักและภูมิใจในสถาบันและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองโดยการยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
2.4.3 วิธีการประเมินผล
1) ให้คะแนนผลงานจากการทํางานเป็นกลุ่ม
2) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะเรียนและทํากิจกรรม
3) ประเมินความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
2.5 ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้
1) มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2) มีทักษะการสื่อสาร
3) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธ์การสอน
1) ให้ผู้เรียนนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งด้านคณิตศาสตร์
2) ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง โดยการแสดงความคิดเห็น รับ
ฟัง วิเคราะห์ และสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมระหว่างผู้เรียน ผู้สอน
2.5.3 วิธีการประเมินผล
1) ให้เป็นคะแนนในการนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ให้เป็นคะแนนจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และปลายภาค
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

90101002 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน

90101003 สถิติในชีวิตประจําวัน

90101004 คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี

90101005 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
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มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
= ความรับผิดชอบหลัก
= ความรับผิดชอบรอง

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา
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= ไม่มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา
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90101006 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนา

กระบวนการคิด
90101007 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

90101008 คณิตศาสตร์ในธุรกิจและ

อุตสาหกรรม
90101009 คณิตศาสตร์สําหรับผู้บริโภค

90102001 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
90102003 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
90102005 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เบื้องต้น
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และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา
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ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา
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90102006 การจัดการข้อมูลการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และการเกษตรด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
90103003 เทคโนโลยีรถยนต์

90104003 สุขภาพและโภชนาการ
90104004 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการ

พัฒนา
90104005 วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ

90104006 โภชนาการอาหารเบื้องต้น
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และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา

หน้า 23 จาก 124

90104007 วิทยาศาสตร์การอาหารสําหรับ

ชีวิตประจําวัน
90104008 สุขอนามัยส่วนบุคคลและชุมชน

90104009 สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
90104010 การจัดการสวนในบ้าน

90104011 การเลี้ยงสัตว์สวยงาม
90104012 นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
90105002 สารเคมีในชีวิตประจําวัน
90106001 ฟิสิกส์ในชีวิตประจําวัน
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มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา

หน้า 24 จาก 124

90106002 มนุษย์กับพลังงาน
90106003 โลกและเอกภพ
90106004 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีเพื่อ

เตรียมพร้อมเผชิญภัยพิบัติ
90108003 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

90108005 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
90108007 สิ่งแวดล้อมศึกษา
90108010 มลพิษและการป้องกัน
90010007 การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย

105

มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา

หน้า 25 จาก 124

กลุ่มวิชาภาษา

90201001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
90201003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
90201012 การพัฒนาทักษะการอ่านและการ

เขียนภาษาอังกฤษ
90201013 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ

90201016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง

วิชาชีพ
90201017 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
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มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา

หน้า 26 จาก 124

90201018 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร
90201019 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
ทักษะการอ่าน
90201020 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม

90201022 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
90201024 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบ

อาชีพ
90201026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา

หน้า 27 จาก 124

90201029 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

และการเดินทาง
90201030 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาชีพ
90201031 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม
90201032 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ข่าวสารและข้อมูลในสื่อสารมวลชน
90201033 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
90201034 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
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มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา

หน้า 28 จาก 124

90201035 การเขียนและการพูดในงานอาชีพ
90201036 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต
90201037 การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น

90201038 พื้นฐานการเขียนเพื่อการสื่อ

ความหมายทางวิชาชีพ
90201039 ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง

90201040 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในที่ทํางาน
90020008 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
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มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา

หน้า 29 จาก 124

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

90301003 ปรัชญาทั่วไป
90301007 จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์
90302001 จิตวิทยาทั่วไป
90302003 มนุษยสัมพันธ์
90302010 จิตวิทยาเพื่อพัฒนาตน
90302011 จิตวิทยาการคิด
90302012 จิตวิทยาธุรกิจอุตสาหกรรม
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มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา

หน้า 30 จาก 124

90302013 การพัฒนาบุคลิกภาพและ

สุขภาพจิต
90303005 พลศึกษาเบื้องต้น

90303006 การจัดการสุขภาพ
90303007 นันทนาการเบื้องต้น
90303008 การปฐมพยาบาล
90303009 หลักความปลอดภัยในการทํางาน
90303010 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
90303011 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

111

มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา

หน้า 31 จาก 124

90303012 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
90304001 การใช้ห้องสมุดและสารนิเทศ
90304004 การเขียนรายงาน
90304005 ศิลปะแห่งการสื่อสาร
90305001 อารยธรรมไทย
90305003 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
90305004 ภูมิ-ประวัติศาสตร์เพื่อการ

ท่องเที่ยว
90305005 มนุษย์กับการท่องเที่ยว

112

มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา

หน้า 32 จาก 124

90305006 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
90306003 ทักษะการดําเนินชีวิต
90306004 ครอบครัวอบอุ่น
90306005 ภูมิปัญญาไทย
90306006 การจัดการความรู้
90306007 ทักษะแห่งความสุข
90306008 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
90307001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
90307002 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
113

มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา

หน้า 33 จาก 124

90307003 วรรณกรรมวิจารณ์
90307004 ภาษาในสังคมไทย
90307005 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต
90307006 ศิลปะการต่อรอง

90307007 วาทวิทยา
90307008 ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน
90030001 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์

114

มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา

หน้า 34 จาก 124

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

90401003 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
90401007 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย
90401008 เศรษฐกิจเอเชีย
90401009 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
90401010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน
90401011 การประกอบการ
90401012 ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด
90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
115
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และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา
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90402007 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิทาง

สังคมและครอบครัว
90402008 ความรู้เบื้องต้นในการทํางานและ
สวัสดิการทางสังคม
90402009 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน
90402010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายไทย

90402011 กฎหมายวิศวกรรมและเทคโนโลยี
90402012 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด

แรงงานและการค้าในกลุ่มอาเซี่ยน
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และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา
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90402013 ทรัพย์สินทางปัญญาไทย
90403004 การบริหารท้องถิ่นไทย
90403007 การดํารงชีพในสังคม
90403008 สังคมและวัฒนธรรมไทย
90403009 พลวัตสังคมไทย
90403010 การบริหารจัดการภาครัฐ
90403011 การจัดการเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจําวัน
90403012 การจัดการประสิทธิภาพตนเอง
และอาชีพ
117

มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา
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90403013 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
90403014 ประชากรศึกษา
90403015 การเมืองการปกครองไทย
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และความรับผิดชอบ

มีทักษะการสื่อสาร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข

รักและภูมิใจในสถาบัน และประเทศชาติ

มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานกับ
ผู้อื่นได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

ทักษะทางปัญญา

มีภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

มีความคิดสร้างสรรค์

ความรู้

สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลค้นหา
ข้อเท็จจริง/ ทําความเข้าใจ / ประเมิน
ข้อมูล ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษา
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ในพื้นฐานและหลักการของวิชาที่
เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวัน

มีความเสียสละ/ มีเมตตากรุณา/ มีจิต
สาธารณะ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทน

มีวินัย/ ตรงต่อเวลา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
หมวด 8 การวัดและประมวลผลการศึกษา
(ภาคผนวก ค)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มีคณาจารย์ภายในส่วนงานวิชาการที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทวนสอบฯเป็น
ผู้รับผิดชอบกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์โดยปฏิบัติดังนี้
2.1 หลังการประกาศผลการเรียนโดยสํานักทะเบียนและประมวลผลให้มีคณะกรรมการทวนสอบฯสรุปผล
การเรียนการสอน ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยอาจารย์แต่ละท่านนํา
เอกสารที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการประชุม
2.2 คณะกรรมการทวนสอบฯ สรุปผลการทวนสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการนําไปปรับใช้กับรายวิชา
ดังกล่าว (ถ้ามี) ผลการทวนสอบจะต้องบันทึกใน มคอ. 5 ของรายวิชาดังกล่าว
นอกจากกระบวนการข้างต้นแล้ว มีระบบการสํารวจคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดย
นักศึกษาเป็นผู้ประเมินอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมด โดยผลสํารวจจะถูกส่งกลับมาให้อาจารย์
ผู้สอนสําหรับใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อๆ ไป
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาทุกหลักสูตรต้องเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตใน 4 กลุ่มวิชาตาม
รายละเอียดในหมวดที่ 3 (ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
และการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 หมวด 9 การสําเร็จการศึกษา (ภาคผนวก ค)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
อาจารย์ใหม่ทกุ คนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และได้รับมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือ
ศึกษาทั่วไป คูม่ ือการพัฒนาหลักสูตร คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนได้รับการ
ชี้แจงด้านบทบาทและความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานั้นๆ
รวมทั้งการจัดทําเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มคอ. 3 และ มคอ. 5 เป็นต้น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เทคนิคการสอนใหม่ ๆ
เทคนิคการวัดและประเมินผล การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการห้องเรียน
2.2 จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เพื่อนําไปสู่การพัฒนารายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้
2.3 จัดรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการจัดอบรมและสัมมนา และเผยแพร่ผ่านช่องทางที่
อาจารย์สามารถได้รับข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ต่างๆ เช่น ในเว็บไซต์ เป็นต้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เป้าหมาย
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 และ
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.
2552 ซึ่ ง กํ า หนดไว้ ว่ า หมวด
วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เป็ น วิ ช าที่ มุ่ ง
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรอบรู้
อย่ า งกว้ า งขวาง มี โ ลกทั ศ น์ ที่
กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ
ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่
รู้ สามารถคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ภ า ษ า ใ น ก า ร
ติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มี
คุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย
และของประชาคมนานาชาติ และ
สามารถนํ า ความรู้ ไ ปใช้ ใ นการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต และดํ า รงตนอยู่ ใ น
สังคมได้เป็นอย่างดี

การดําเนินการ
มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในหลักสูตร
อาทิ การจั ด ทํ า คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า
แผนการสอน เอกสาร หนังสือ ตํารา
และให้ ค ณาจารย์ ใ นกลุ่ ม รายวิ ช า
ศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนโดยมี
การวั ด ผลการเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น ไปตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ทั้ง 5 ด้าน

การประเมินผล
มี ก ารประเมิ น ผลประสิ ท ธิ ภ าพ
การสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไปโดยนักศึกษาทุก
ภาคการศึ ก ษา และนํ า ผลการ
ประเมิ น มาพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง
รายวิ ช า การจั ด การเรี ย นการ
สอน รวมทั้ ง มี ก ารทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
ต่ า งๆ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 25
ของรายวิชาโดยคณะกรรมการ
ทวนสอบฯ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
ภ า ย ใ น ส่ ว น ง า น วิ ช า ก า ร ที่
เกี่ยวข้อง

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
สถาบันฯ มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณ การแสวงหารายได้ การจัดหาครุภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนในหมวดศึกษาทั่วไป และสถาบันฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และ
การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดเป็นผู้ดูแล
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สถาบันฯ โดยสํานักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ในสถาบันฯ สําหรับ
การจัดสรรอาคารสถานที่เป็นห้ องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป นอกเหนือจากการจัดในอาคารเรียนรวมซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในสถาบัน
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนนําเสนอ
รายชื่อหนังสือ สื่อ และตําราที่ต้องการใช้ในรายวิชาต่างๆ และหรือ พัฒนาหนังสือ ตํารา และสื่อการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
ส่วนงานวิชาการที่มีรายวิชาศึกษาทั่วไปในความดูแล เป็นผู้รับผิดชอบในการรับอาจารย์ใหม่ โดย
ดําเนินการตามระเบียบข้อบังคับสถาบันฯ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา และหลังจากการเรียนการ
สอนเสร็จสิ้น อาจารย์ผู้สอนประชุมเพื่อติดตามผลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อทบทวนรายวิชา
ต่างๆในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และนําไปพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสมต่อไป
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ส่วนงานวิชาการที่มีรายวิชาศึกษาทั่วไปในความดูแล เป็นผู้รับผิดชอบในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
โดยดําเนินการตามระเบียบข้อบังคับสถาบันฯ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
เป็นไปตามข้อกําหนดการรับบุคลากรของแต่ละส่วนงานวิชาการและสาขาวิชา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพใน
การทํางาน
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
นักศึกษาทุกคนสามารถปรึกษาวิชาการต่างๆ และอื่นๆ กับอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
ส่วนงานวิชาการ และนักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 หมวด 14
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและการได้งานทําของบัณฑิตเป็นประจําทุกปี และนําผลที่
ได้มาใช้พิจารณาในการปรับปรุงพัฒนารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและประเทศชาติ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจําหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
2. มีรายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานปรัชญาวัตถุประสงค์วิชาศึกษา
ทั่วไป
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุ คลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รั บการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพการ
สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดําเนินการ (ลําดับข้อที่ 1-5) (ตัว) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี
หมายเหตุ ข้อ 8-12 สามารถดูผลได้จากส่วนงานวิชาการ
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ใช้วิธีการทําแบบสอบถามความพึงพอใจโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทุกคนหลังจาก
เสร็จสิ้นการเรียนในรายวิชานั้นๆ และนําผลการประเมินแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ใช้ผลจาก 1.1 และใช้วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์โดยคณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ชี้แจงวิธีการใช้
แผนกลยุทธ์การสอนทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน พร้อมร่วมฟังข้อคิดเห็น และข้อแนะนําจากคณะกรรมการ
ทวนสอบฯ
2. การประเมินหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาพรวม
โดยสํารวจข้อมูลจากนักศึกษาที่เรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ใช้
บัณฑิต และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบรายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยคณะกรรมการประเมิน
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
มีการพิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
90101002

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
MATHEMATICS IN DAILY LIFE
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร มูลค่าที่เพิ่มขึ้นและ
มูลค่าที่ลดลง ดอกเบี้ยเชิงเดียว ดอกเบี้ยทบต้น ค่ารายงวด เงินออมและการลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี การ
คิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสุทธิของทรัพย์สินถาวร และการประยุกต์อื่นๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
Principle and process of human thinking, data and information analyzing,
increasing and decreasing value, simple and compound interest, annuities, tax deductible
investments, personal tax computation, depreciation and net value of fixed asset, and other
daily life applications.
90101003

สถิติในชีวิตประจําวัน
STATISTICS IN DAILY LIFE
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล
ความน่าจะเป็น การสํารวจตัวอย่าง การตัดสินใจ การวิเคราะห์แนวโน้ม และเลขดัชนี
Data, data collection, presentations of data, data analysis, interpretation of data,
probability, sample survey, decision making, trend and index number.

90101004

คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
MATHEMATICS AND TECHNOLOGY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
เรียนรู้คณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย
การใช้อุปกรณ์ช่วยคํานวณเชิงกราฟฟิค การใช้แอปพลิเคชันเชิงคณิตศาสตร์บนแพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆ เช่น
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์พกพาใหม่ๆ ในอนาคต
A study of Mathematics and how to solve mathematical problems using
modern technology and gadgets, how to use graphical calculating devices, how to use
mathematical applications on various platforms such as computers, smart phones, tablets,
and other future portable devices.
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90101005

คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
3(3-0-6)
MATHEMATICS FOR DECISION MAKING
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
กระบวนการตั ดสิ น ใจโดยใช้ ค ณิ ต ศาสตร์ การสร้ า งแบบจํา ลองเชิ งคณิ ตศาสตร์เ พื่ อ การ
ตัดสินใจ ทฤษฎีการตัดสินใจ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน ความเสี่ยง การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เพื่อการตัดสินใจ การประยุกต์การตัดสินใจในปัญหาต่างๆ เช่น โลจิกติกส์
Decision-making process using mathematics, mathematical modeling for
decision-making, decision theory, decisions under uncertainty, risk, computer software for
decision-making, applications of decision-making in various problems such as logistics.
90101006

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
3(3-0-6)
MATHEMATICS FOR THINKING PROCESS DEVELOPMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ประวัติของนักคณิตศาสตร์และแนวคิดที่โดดเด่น วิวัฒนาการของแนวคิดเชิงคณิตศาสตร์
กระบวนการคิดที่นําไปสู่ทฤษฎีที่สําคัญทางคณิตศาสตร์ หลักตรรกศาสตร์ การประยุกต์กระบวนการคิดเชิง
คณิตศาสตร์กับปัญหาทั่วไป
History of mathematicians and their distinctive mathematical concepts,
evolution of mathematical concepts, thinking processes leading to well-known mathematical
theorems, logics, applications of mathematical thinking process to general problems.
90101007

คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย เมทริกซ์ การหาผลเฉลยของระบบสมการ
เชิงเส้น กฎของคราเมอร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ฟังก์ชันกําลังสอง ค่าสูงสุดและค่าต่ําสุด อนุพันธ์ย่อย และการ
อินทิเกรต เพื่อประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์ เบื้องต้นในชีวิตประจําวัน เช่น หาจุด
สมดุลของราคาและปริมาณของสินค้าในตลาด วิเคราะห์การผลิต เมทริกซ์การเปลี่ยนถ่ายสถานะ ฟังก์ชัน
อุปสงค์ ฟังก์ชันอุปทาน ฟังก์ชันต้นทุน ฟังก์ชันรายได้ ฟังก์ชันยืดหยุ่น
A Study of Mathematics tools; Matrix, Solution of system of equations,
Cramer’s rule, Derivative of function, Quadratics functions, Maximum and Minimum value,
Partial derivative, and integration. Application of Mathematics to solve basic Economics and
Commerce problems in daily life such as, finding equilibrium point of price and quantity of
product on the markets, Input Output Analysis, Transition matrix, Demand and Supply
function, Cost and Revenue function, Elasticity function.
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90101008

คณิตศาสตร์ในธุรกิจและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
MATHEMATICS IN BUSINESS AND INDUSTRY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การสร้างตัวแบบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นและการแก้ปัญหาโดยวิธี
กราฟ ตัวแบบข่ายงาน ระเบียบวิธีต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด ระเบียบวิธีระยะทางที่สั้นที่สุด เทคนิคการไหลมาก
ที่สุด ระบบสมการเชิงเส้น การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบวิธีการกําจัดแบบเกาส์ การ
ประยุกต์กับการไหลในข่ายงาน ความรู้เบื้ องต้นเกี่ยวกั บอนุพั นธ์ ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด การ
ประยุกต์ในเรื่องส่วนที่เผื่อเอาไว้ในทางเศรษฐศาสตร์ การปรับข้อมูล การถดถอยเชิงเส้น การปรับเส้นโค้ง
พหุนาม การปรับเส้นโค้งเลขชี้กําลัง
Mathematical problem formulations, Linear programming models and
graphical solving, Network models, Minimum spanning trees method, Shortest path method,
Maximal-flow technique, System of linear equations, Solving systems of linear equations,
Gauss elimination method. Application to network flows, Introduction to derivatives,
Optimization problems, marginality in economics, Data fitting, Linear regression, Polynomial
curve fitting and Exponential curve fitting.
90101009

คณิตศาสตร์สาํ หรับผู้บริโภค
3(3-0-6)
MATHEMATICS FOR CONSUMERS
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
คณิตศาสตร์สําหรับการทํางบรายจ่าย
การคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคณิตศาสตร์
พื้นฐานสําหรับปัญหาการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายคณิตศาสตร์สําหรับปัญหาการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ปัญหา
ค่าใช้จ่ายเครื่องนุ่งห่มและปัญหาที่พักอาศัย
คณิตศาสตร์สําหรับปัญหาธนาคารและสินเชื่อส่วนบุคคล
คณิตศาสตร์สําหรับปัญหาการประกันภัย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในงานคมนาคมขนส่ง
Mathematics for budgeting and calculating taxes.Basic Mathematics on how to
increase incomes and reduce expenses. Mathematics for solving problems of consumer
product, garment costs, and housing problems related. Mathematics for banking transactions,
personal loans, and insurance.Applied Mathematics for transportation problems.
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90102001

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
COMPUTER IN DAILY LIFE
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความสําคัญของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน ประวัติของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในสํานักงาน การสื่อสารข้อมูลเทคโนโลยีทาง
เว็บ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
The importance of computer in daily life, computer history, components of
computer system, data and information system, office information system, data
communication, web technology, computer application in everyday life.
90102003

คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
COMPUTERS AND PROGRAMMING
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ระบบคอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน การใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการศึกษา หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
ฝึกปฏิบัติการโปรแกรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Introduction to computer systems, computer and information technology
involved in daily life, usage of software applications that support academic study, principle
of computer programming, programming practice in computer laboratory.
90102005

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบื้องต้น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO INFORMATION SYSTEMS FOR MANAGEMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้น ระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการทรัพยากร จริยธรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
Introduction to information systems, information systems in organization,
hardware and software in information systems, fundamental information database system,
fundamental computer networks, decision support system, information technology in
business, e-commerce, resource management, ethics in information technology, and
information systems development.
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90102006

การจัดการข้อมูลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการเกษตร
3(2-3-6)
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
INTEGRATED DATA MANAGEMENT FOR SCIENTIFIC AND AGRICULTURAL
RESEARCH BY USING COMPUTATIONAL PROGRAM
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การประยุ กต์ ใ ช้ คํ า สั่ งและฟั งชันก์ ข องโปรแกรมสํ า เร็จ รูป ประเภทเสปรดชี ตที่ นิยม อาทิ
MICROSOFT EXCEL หรือ QUATROPRO LOTUS 1-2-3 ในการจัดการข้อมูลวิจัย ที่เกี่ยวกับการประมวล
ข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูล การคํานวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น
Application of command and functionality of popular spreadsheet program
such as Microsoft Excel or Quatropro Lotus 1-2-3 to manage raw experimental data, data
processing, data compilation, basic statistical data calculation and analysis.
90103003

เทคโนโลยีรถยนต์
3(3-0-6)
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
แนะนําประวัติของรถยนต์ การทํางานของรถยนต์ ได้แก่ เครื่องยนต์ ระบบส่งกําลัง ระบบ
เบรก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น เรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ในปัจจุบัน
ได้แก่ ระบบคอมมอนเรล ระบบวาล์วแปรผัน ระบบเบรกเอบีเอส ระบบไฮบริดจ์ ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
อัด (ซีเอ็นจี) รถเชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) การบํารุงรักษารถยนต์ระบบต่าง ๆ การเลือกซื้อ
รถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสอง
Introduction to automotive history, study of car systems such as engines,
transmission system, brake system, suspension system, fuel system, lubrication system, recent
automotive technology such as common rail system, variable-value system, hybrid system, CNGfuel system, LPG-fuel system, car maintenance and selection of new and used cars.
90104003

สุขภาพและโภชนาการ
3(3-0-6)
HEALTH AND NUTRITION
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความสําคัญของอาหารต่อสุขภาพมนุษย์ โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการไม่สมดุล หน้าที่ของ
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เกลือแร่ และวิตามินต่าง ๆ ในร่างกาย การย่อย การดูดซึม การสังเคราะห์
พลังงานจากอาหารที่รับประทาน การขับถ่าย การขาดสารอาหาร ความต้องการอาหารของบุคคลในวัย และ
สภาวะต่าง ๆ
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Importance of food for human health, disease related to unbalanced diet,
functions of carbohydrates, lipids, proteins, minerals and vitamins in human body,
digestion, absorption, metabolism, excretion, malnutrition, and nutritional requirements of
different ages and physical condition.
90104004

นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
COMMUNICATION INNOVATION FOR DEVELOPMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาแนวคิด ความหมาย บทบาท ประเภท ผลกระทบของนวัตกรรมการสื่อสาร การนํา
นวัตกรรมการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรและประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเน้นกระบวนการพัฒนา
การนําไปใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมการสื่อสารและการปรับตัวขององค์กรในสังคมยุคใหม่ รวมถึงการวิเคราะห์
นวัตกรรมสื่อสารควบคู่กับจริยธรรมในสังคมยุคใหม่
A study of communication innovation in terms of concept; meanings; roles;
types and its impact, the application of communication innovation to organizations and
country developments focusing on development process, the use of communication
innovation and the adaptation of organizations in modern society, including the analysis of
communication innovation paralleling with the ethics.
90104005

วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ
3(3-0-6)
SCIENCE OF PHOTOGRAPHY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ประวัติของการถ่ายภาพ วิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพและส่วนประกอบที่สําคัญของกล้อง
ถ่ายภาพ หลักการการเกิดภาพของระบบออปติกส์ เซนเซอร์รับภาพและการถ่ายภาพดิจิตอล หลักการทํางาน
ของเครื่องมือถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เช่น กล้องจุลทัศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน ทฤษฎีแสง แสงและ
ศิลปการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ การถ่ายภาพสี ภาพขาวดําและภาพอินฟราเรด เทคนิคการ
ถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ ภาพกลางคืน ภาพทางดาราศาสตร์ และอื่นๆ
History of photography, evolution of cameras and major components of
cameras, optical principles of imaging, imaging sensor and digital photography, principle of
advanced scientific instruments for imaging such as a scanning tunnelling electron
microscope, theory of light, Light and art of photography, Photographic composition,
Colour photography, black & white photography and infrared photography, basic techniques
in landscape photography, night photographys, astrophotography and so on.
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90104006

โภชนาการอาหารเบื้องต้น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO FOOD NUTRITION
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความสัมพันธ์ของสุขภาพและโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน้าที่ของคาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน
เกลือแร่ น้ํา และวิตามินต่าง ๆ ในร่างกาย การย่อย การดูดซึม เมตาบอลิซึม และการขับถ่ายของสารอาหารต่าง ๆ
บทบาทที่สําคัญของไฟโตนิวเตรียน และสารยับยั้งการเปิดปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อสุขภาพและโภชนาการในปัจจุบัน
โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการไม่สมดุล ความต้องการอาหารของบุคคลในวัยและสภาวะต่าง ๆ
Relationship between health and nutrition and human life, functions of
carbohydrate, fat, protein, minerals, water and various vitamins in human body; digestion,
absorption, metabolism and excretion of various nutrients; important role of phytonutrients
and antioxidant on health and nutrition, diseases caused by malnutrition; nutrient needs of
individuals at different ages and physical conditions.
90104007

วิทยาศาสตร์การอาหารสําหรับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
FOOD SCIENCE IN DAILY LIFE
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
สถานการณ์ปัจจุบันของอาหารแปรรูปที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวัน ผลิตภัณฑ์อาหารแปร
รูปประเภทต่างๆ อาหารเพี่อสุขภาพ หลักการกระบวนการแปรรูปอาหารพื้นฐาน กฎหมายอาหารที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจําวัน การเลือกซื้อและการเลือกบริโภคอาหารแปรรูปต่าง ๆ
Current situation of processed foods that impact daily life, various types of
processed foods, healthy foods, principle of basic food processing methods, daily-life food
laws, purchasing and consumption of processed foods.
90104008

สุขอนามัยส่วนบุคคลและชุมชน
3(3-0-6)
PERSONAL AND COMMUNITY HYGIENE
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคลและชุมชน สุขอนามัยส่วนบุคคลในชีวิตประจําวัน
ที่เกี่ยวข้องกับการล้างมือ การอาบน้ํา การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย เป็นต้น อาหาร โภชนาการและการ
สุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อรวมทั้งการควบคุมป้องกันโรค
Introduction to personal and community hygiene, personal hygiene in daily
life including hand washing, bathing and body hygiene etc., food, nutrition and food
sanitation, environmental sanitation, communicable and non-commununicable disease with
their preventions.
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90104009

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCE CONSERVATION
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความสํ า คั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผลกระทบจากพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ทั้ ง
ทางบวกและลบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
Importance of environment to quality of life, positive and negative impacts of
human behaviors on natural resource and environment, principles of environmental
management and sustainable development of natural resource, related policy and
standards.
90104010

การจัดการสวนในบ้าน
3(3-0-6)
HOME GARDEN MANAGEMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การออกแบบจัดสวนภายในบ้าน การปลูกผักสวนครัว และการจัดการสวนไม้ดอกไม้ประดับ
พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน การปูสนามหญ้า การจัดสวน ในบ้านโดยใช้ระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิค
การดูแลรักษาสวน
Home landsape design, vegetable planting, ornamental plant gardening, landscaping
plant materials, lawn installation, hydroponic system for landscaping and garden
maintenance.
90104011

การเลี้ยงสัตว์สวยงาม
3(3-0-6)
PET MANAGEMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การเลือกประเภทสัตว์ที่จะเลี้ยง การให้อาหารสัตว์เลี้ยงสวยงาม เช่น สุนัข แมว กระต่าย นก
สวยงาม เป็นต้น ความต้องการสารอาหารของสัตว์เลี้ยงระยะต่างๆ กรรมวิธีในการดูแล ป้องกัน รักษา สัตว์
เลี้ยงสวยงาม
Selection of pets, different feeding methods for pets such as dog, cat, rabbit,
bird, nutrient requirements of pets at various stages, and process of keeping pets.
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90104012

นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
3(3-0-6)
NANOTECHNOLOGY INNOVATIONS
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ที่มา ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ นาโนและนาโนเทคโนโลยีใ น
ชีวิตประจําวันนิยามของวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี ประเภทของวัสดุนาโน เครื่องมือตรวจสอบ
วัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ นาโนอิเล็กทรอนิกส์ นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์นาโนแท้และ
ของปลอม ความปลอดภัยด้านนาโน แนวโน้มการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมด้วยการประยุกต์ใช้งานนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
Introduction to the underlying principles, history, importance of
nanotechnology and nanoscience in daily life. Definitions of nanoscience and
nanotechnology, types of nanomaterials, investigation tools, nanotechnology in nature,
nano-electronics, nano-biotechnology, genuine and false nano-products, nano-safety, future
research trends, fostering creativity and innovations with simple nanotechnolgy applications
in daily life.
90105002

สารเคมีในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
CHEMICALS IN DAILY LIFE
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชีวิตประจําวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน สารทําความ
สะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสําอาง กระดาษ กาว เรซิน ฯลฯ การใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มสี ารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษเบื้องต้นจากการได้รับสารเคมีในผลิตภัณฑ์
Properties of chemical ingredients in daily life products, e.g. soap, toothpaste,
detergent, food additives, milk and dairy products, cosmetic products, paper, adhesives, resin .
Proper use of consumer products and the first-aid treatment due to exceeded chemical
exposures from products.
90106001

ฟิสิกส์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6 )
PHYSICS IN DAILY LIFE
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ฟิสิกส์ของร่างกาย ฟิสิกส์ของแสงและการมองเห็น ฟิสิกส์ของดนตรี ฟิสิกส์ของกีฬา ฟิสิกส์
ของพลั งงานจากอะตอมถึงคอมพิวเตอร์ ฟิสิ กส์ ใ นครัว วั ส ดุนิ วเคลียร์ ฟิสิ กส์ของจักรวาล ฟิสิกส์ ของภัย
ธรรมชาติและฟิสิกส์ของโทรศัพท์มือถือ
Physics of human body, light and vision, music, sports, energy from atom to
computer, physics in the kitchen, nuclear matters, Universe, disaster, and mobile phone.
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90106002

มนุษย์กับพลังงาน
3(3-0-6)
HUMAN AND ENERGY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
แหล่งกําเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ผลกระทบของการใช้พลังงานน้ํามันและถ่าน
หินต่อสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของแหล่งพลังงาน วิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี
สําหรับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานทดแทนและการนํามาใช้ในอนาคต
Energy sources, human and energy utilizations, impact of the oil and coal
consumptions to environment. The present and future status of energy, basic science and
technology for efficient energy-usage. Renewable energies and their future use.
90106003

โลกและเอกภพ
3(3-0-6)
EARTH AND UNIVERSE
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ กาแลกซี ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น เอกภพ กําเนิดของเอก
ภพ หลุ มดํา โครงสร้างของโลกและดวงอาทิ ตย์ สภาพเปลือกโลกและดวงอาทิตย์ สภาพเปลือกโลกและ
สิ่งแวดล้อมของโลก แผ่นเปลือกโลก แร่ธาตุ ชนิดของดิน ชั้นดิน ทะเลและมหาสมุทร ทรัพยากรของโลก
บรรยากาศ
A study of planets, stars, solar system, galaxy, basic quantum theory,
universe, the revolution of the universe, the black hole, the structure of the earth and the
sun, the plate tectonic and the earth environment, mineral, soil types, soil layers, seas and
oceans, earth resources, and atmosphere.
90106004

ฟิสิกส์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมเผชิญภัยพิบัติ
3(3-0-6)
PHYSICS AND TECHNOLOGY FOR DISASTER PREPAREDNESS
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
นิยามของภัยพิบัติ ประเภทของภัยพิบัติ ลักษณะพิเศษของภัยพิบัติ สาเหตุของการเกิดภัย
พิบัติ ผลกระทบและความเสียหาย ฟิสิกส์ของแผ่นดินไหว ฟิสิกส์ของคลื่นสึนามิ ฟิสกิ ส์ของพายุสุริยะ ฟิสิกส์
ของสนามแม่เหล็กโลก และอื่นๆ เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย การรับมือและการฟื้นฟู เทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การ
ป้องกันตนเองจากภัยพิบัติ การเตรียมตัวก่อนการเกิดภัย ระหว่างการเกิดภัยและหลังจากภัยพิบัติผ่านพ้นไป
ระบบบริหารการจัดการภัยพิบัติ ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติ
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Definitions of disaster, types of disaster, characteristics of disaster, causes of
disaster, impact and damage, physics of earthquakes, physics of Tsunami, physics of solar
storms, physics of earth’s magnetic field etc., surveillance technology, the alarm response,
recovery technologies, geo spatial information, information and communication technologies
to solve problems of flooding and drought, self-prevention from disaster at different stages
before – during – after, management system for handling disaster, and involvement level in
management system.
90108003

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
LIFE AND ENVIRONMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ สาร
มลพิษและภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อม ชนิดของสารพิษและแหล่งกําเนิด การป้องกันมลพิษและการจัดการ
ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับสากล เช่น ภาวะโลกร้อน, การ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
Relationship between physical and biological environment to human living,
Environmental pollutants and pollution. Types and sources of pollutants, pollution
prevention and pollution management in local, international and global level such as global
warming, climate change.
90108005

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
แนะนําแหล่งกําเนิดพลังงานสะอาด เซลแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ระบบ
ความร้อนร่วม พลังงานชีวมวล เซลเชื้อเพลิง เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระบบ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การ
พิจารณาทางเศรษฐศาสตร์และทางสังคม
Introduction to clean energy sources, photovoltaic, wind power generation,
combined heat power system, biomass energy, fuel cells, interface technologies,
environmental effects, economic and social consideration.
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90108007

สิ่งแวดล้อมศึกษา
3(3-0-6)
ENVIRONMENTAL STUDY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ระบบสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบและกระบวนการ แหล่งทรัพยากร แหล่งรองรับของเสียและ
เส้นทางสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับที่ดิน แหล่งน้ํา อากาศ สิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์และจุลินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงและ
ความสามารถในการรองรับของระบบสิ่งแวดล้อม ปัญหาและการวิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวคิด
พื้นฐานและแนวทางปฏิบัติป้องกันปัญหาเพื่อหนทางสู่ความยั่งยืนของระบบสิ่งแวดล้อม
Environmental system, components and processes, sources, sinks and
pathway, land–water–air base environment including living organism such as plants, animals,
and microorganism. Dynamics and carrying capacity of environmental system, problems and
problem diagnosis, calls for management, principles concepts and practices for
environmental protection towards environmental sustainability.
90108010

มลพิษและการป้องกัน
3(3-0-6)
POLLUTION AND PREVENTION
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ชนิดและแหล่งกําเนิดของสารมลพิษ ได้แก่ สารมลพิษในดิน น้ํา และอากาศ สมบัติทางเคมี
และปฏิกิริยาเคมีของสารมลพิษ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของสารพิษจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการ
ควบคุม และบําบัดสารมลพิษด้วยวิธีการทางเคมีตามข้อกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
Types and sources of pollutants e.g. pollutants in soil, water and air,
chemistry and chemical reactions of pollutants, environmental impact from industrial
pollutants, technology on control and chemical treatment of industrial pollutants according
to standard regulations.
90010007

การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย
3(3-0-6)
THAI GEOSOCIAL DESIGN
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจถึงความสําคัญของสภาพถิ่นฐาน ที่ตั้ง และภูมิประเทศที่แตกต่างกัน
อันเป็นบ่อเกิดของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่ดํารงความมีเอกลักษณ์และสามารถพัฒนา
ต่อยอดภูมิปัญญาแบบพื้นถิ่นไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไปได้ อันจะนําไปสู่การออกแบบในรูปแบบสห
วิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมในแต่ละภูมิสังคม
A study of an important role of topography as a root of various Thai social
cultures reflecting a strong identity, local foci, and cultural heritage resulting in design in the
form of disciplinary to solve the holistic problems.
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กลุ่มวิชาภาษา
90201001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
FOUNDATION ENGLISH 1
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจําวัน ฝึกการใช้พจนานุกรม ศึกษาศัพท์ สํานวน และภาษาจากบทอ่านที่คัดเลือกจากสิ่งพิมพ์ต่างๆ
เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ ทบทวนโครงสร้างไวยากรณ์ และการใช้ภาษาในโอกาสต่างๆ
A practice in four language skills related to daily life activities, including the
use of dictionary as well as the study of vocabulary, language and expressions in reading
passages selected from printed materials such as journals, newspapers, etc as well as a
revision of grammatical structures and social functions of language in various situations.
90201002

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
FOUNDATION ENGLISH 2
รายวิชาบังคับก่อน : 90201001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
PREREQUISITE : 90201001 FOUNDATION ENGLISH 1
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียน ฟัง และพูดเพื่อการศึกษา เช่น การใช้หนังสือ
อ้างอิง การอ่านกราฟ ตาราง ฯลฯ การเขียนบทสรุป ฟัง พูด โต้ตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือ
ฟังได้รวมทั้งทบทวนโครงสร้าง ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาโอกาสต่างๆ เพิ่มเติม
A practice in four language skills for academic purposes, for example, using
references, reading non-verbal texts, including summary writing, listening and discussion,
grammar revision and further practice in social language.
90201003

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
พัฒนาทักษะทางภาษาและการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยเน้นการอ่านที่มีเนื้อหาทางวิชาชีพของ
นักศึกษา การใช้ภาษาเพื่อแสดงคําจํากัดความ การเปรียบเทียบ การจําแนก การแสดงจุดประสงค์ การแสดง
หน้าที่การใช้งาน การอธิบายกระบวนการและการแสดงเหตุและผล เป็นต้น
Development of language and study skills in English for academic purposes
with an emphasis on reading texts related to students’ fields of subjects including language
use for expressing definition, comparison, classification, purposes, functions, processes, cause
and effect, etc.
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90201012

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ศึกษาวิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่าน
เพื่อแปลใจความ การพัฒนาทักษะการเขียน โดยเน้นการเขียนที่ถูกรูปแบบทางภาษาและไวยากรณ์ ฝึกการ
เขียนที่จะนําไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การ
เขียนรายงาน เป็นต้น
A study of effective reading techniques in English relevant to reading for the
main idea, newspaper reading, reading for translation, writing skills development in English
focusing on accuracy in both language forms and grammar beneficial to careers and
academic purposes such as writing application letters, filling application forms, writing
reports, etc.
90201013

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
ENGLISH FOR MANAGEMENT
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ศึกษาและฝึ กใช้ โครงสร้ างภาษา คําศัพท์ และสํานวนจากบริบทที่เกี่ยวกับการจัดการซึ่ง
คัดเลือกเนื้อหาด้านการจัดการที่เป็นเนื้อหาจริงมาให้ฝึก โดยเน้นทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจพร้อมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษามา
A study and practice of language structures, vocabulary and expressions in
management contexts extracted from authentic management materials with an emphasis on
reading comprehension, including the application of knowledge studied.
90201016

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะในการฟังและการพูดใน
โอกาสต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสนทนา การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การกล่าวสุนทรพจน์ และ
ฝึกการเสนอผลงานทางวิชาชีพต่อที่ประชุม
A practice in English communication skills emphasizing listening and speaking
skills for various occasions, including the development of skills in conversation, discussion,
exchanges of opinions, speech making and academic paper presentation in public.
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90201017

ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
ENGLISH FOR BUSINESS
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเน้นความเข้าใจในการอ่าน
ข้อเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ การใช้ศัพท์ สํานวน และภาษาในเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายบันทึกช่วยจํา
รวมทั้งการฝึกฟังและพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ
A study and practice in the use of English for business communication, with
emphasis on reading texts from various kinds of business, on vocabulary and expression
usage in business contexts, on writing business letters, memos, and on listening and speaking
in various situations of business.
90201018

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ศึกษาและฝึกการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นฝึกการเขียนจดหมาย ในลักษณะต่างๆ เขียน
รายงาน คําสั่ง คู่มือ ประวัติส่วนตัว รวมทั้งการเขียนบรรยายสิ่งของ สถานที่ เหตุการณ์และกระบวนการ
A study and practice in English for communicative writing focusing on formal
and informal letters, instructions, manuals, personal data, and a description of things, places,
events and process.
90201019

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
3(3-0-6)
ENGLISH FOR DEVELOPING READING SKILLS
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ศึกษาและฝึกเทคนิคการอ่านจากบทอ่านทางวิชาการในสาขาต่างๆโดยฝึกทักษะการอ่านเก็บ
ใจความสําคัญ การเดาศัพท์จากบริบท การใช้พจนานุกรม รวมทั้งการศึกษาศัพท์ สํานวน และการใช้ภาษา
จากบทอ่าน
A study and practice in reading techniques through various sources of
academic reading texts, such as, practices in skimming, scanning, guessing meanings from
contextual clues, using a dictionary, the study of vocabulary, expressions and language in
contexts, including reading for main ideas.
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90201020

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม
3(3-0-6)
ENGLISH FOR INDUSTRY
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ศึ ก ษาและฝึ กใช้ ภ าษาอั ง กฤษในวงการอุ ต สาหกรรมในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การบรรยาย
กระบวนการผลิต การอธิบายการใช้อุปกรณ์ หรือการทํางานของเครื่องจักร การอธิบายความปลอดภัยในที่ทํางาน
การเขียนป้ายเตือนอันตราย การเขียนคําสั่ง การฝึกฝนทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนในที่ทํางาน
A study and practice in different industrial aspects : describing production
processes; explaining how to use equipment or how to operate machines; explaining safety
at work; writing warnings and instructions, applying communication skills both speaking and
writing related to work.
90201022

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
3(3-0-6)
ENGLISH FOR FURTHER STUDIES
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิต โดยเน้นฝึกการอ่าน
ข้อเขียนทางวิชาการ การย่อความ การฟัง และการเขียนโน้ตย่อ รวมทั้งฝึกทําข้อทดสอบทางภาษาอังกฤษใน
รูปแบบต่าง ๆ
A study and practice of English for further graduate study focusing on
academic reading, summary writing, listening and note–taking, including a practice in doing
various kinds of English test paper.
90201024

ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การอ่านคู่มือ เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ที่ใ ช้ในงานอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ บันทึกข้อความ บทคัดย่อ
รายงาน จดหมายอิ เ ลคทรอนิ ค ส์ จดหมายเชิ ญ ประชุ ม บั น ทึ ก และรายงานการประชุ ม รวามทั้ ง ฝึ ก การ
สัมภาษณ์ การอภิปรายต่อที่ประชุม และการนําเสนอผลงาน
Development of language skills necessary for professional purposes : reading
manuals and technical signs; writing job application letter, resumes, memos, reports,
abstracts, emails, calls for meeting, minutes and proceedings; practicing interviews, job
discussion and work presentation.
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90201026

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ENGLISH FOR COMMUNICATION
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
การพัฒนาความสามารถในการติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะในการฟัง
และการพูดที่ใช้ในโอกาสต่างๆ ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่มและการนําเสนอผลงานทักษะการอ่านโดยใช้เทคนิค
การอ่านที่หลากหลาย เช่นการอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียดเพื่อเขียน
สรุปความ และเขียนรายงาน
Development of students’ ability to communicate in English with in
emphasis on listening and speaking skills for different purposes and practice in group
discussion and presentation as well as the development of a reading skill by using various
reading techniques such as reading for headings, reading for main ideas and details, reading
for summarizing and writing reports.
90201029

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทาง
3(3-0-6)
ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ศึ ก ษาคํ า ศั พ ท์ แ ละการใช้ ภ าษาเกี่ ย วกั บ การเดิ น ทาง ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว การโรงแรม
ร้านอาหาร สนามบินฯลฯ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในปริบทดังกล่าว เช่น การ
ทักทาย การต้อนรับ การเดินทาง การแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผน การหาและสอบถามข้อมูลการ
เดินทาง การถามทาง การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ตลอดจนความรู้ทั่วไปในด้านการท่องเที่ยว
และการเดินทาง
A study of vocabulary and language used in travelling and tourism business,
such as hotel, restaurant, airport, including a practice of the four skills in contexts as greeting,
welcoming, travelling, introducing tourist attraction, planning trips, looking for and inquiring
travelling information, dealing with customs and passport control as well as an explanation
of general knowledge on tourism and travelling.
90201030

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงานทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายและการพูดนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการนําทฤษฎีไป
ใช้รวมทั้งการฝึกปฏิบัติจริง อาทิเช่น การพัฒนาทักษะทั้งการจัดเตรียมข้อมูล การใช้สื่อประกอบการนําเสนอ
การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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A study and practice of communication and presentation skills with an
emphasis on practical preparation and training of all theoretically gained knowledge such
as the ability to present self-confidently and professionally, the ability to manage verbal and
nonverbal parts of the speech, including the ability to deal with stage-fright and work with
the audience.
90201031

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ศึกษาความรู้ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ การ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาและผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา
วัจนปฏิบัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
A study of inter-relationship between language and culture, using English as
an International Language, inter-cultural communication between native and non-native
English speakers, cross- cultural pragmatics and developing English language skills for intercultural communication.
90201032

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจข่าวสารและข้อมูลในสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
ENGLISH FOR UNDERSTANDING NEWS AND INFORMATION IN MASS MEDIA
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ศึกษาภาษาอั งกฤษในสื่ อสารมวลชนรู ปแบบต่างๆ เช่นหนังสื อพิ ม พ์ นิ ตยาสาร โฆษณา
เว็บไซต์ รายการวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อเข้าใจข่าวสารและเนื้อหา
A study of English in various types of mass media such as newspapers,
magazines, advertisements, web sites, radio, and television in order to understand news and
information.
90201033

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
COMMUNICATIVE ENGLISH GRAMMAR
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ในการพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การพูด การฟังเพื่อ
สื่ อ สารความหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยเน้ น การส่ ง เสริ ม ความมั่ น ใจในการติ ด ต่ อ สื่ อ ความหมาย
ภาษาอังกฤษ อภิปราย แสดงความคิดเห็น การเล่าเรื่อง การพูดสรุปความ ฝึกการเขียน การอ่านบทความและ
การฟังเพื่อจับใจความ
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A study of grammatical structures that facilitate the students’ communicative
skills with an emphasis on the development of confidence in communications through the
practice of speaking, writing, reading and listening comprehension.
90201034

ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
3(3-0-6)
INTENSIVE ENGLISH
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ศึ ก ษา ฝึ ก ฝน และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพภาษาอั ง กฤษในด้ า นต่ า งๆ เช่ น การใช้ คํ า ศั พ ท์
ไวยากรณ์ การอ่านและการเขียน เพื่อการสอบวัดประสิทธิภาพภาษาอังกฤษในองค์กรต่างๆ ในอนาคต
A study and practice of enhancing English proficiency in various aspects:
vocabulary, grammar, reading, and writing for future English proficiency testing in certain
organizations.
90201035

การเขียนและการพูดในงานอาชีพ
3(3-0-6)
WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
พัฒนาทักษะการเขียนและการพูดเกี่ยวกับสาขางานอาชีพ เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ
แฟ็กซ์ บันทึกข้อความ จดหมายไม่เป็นทางการ จดหมายอิเล็กโทรนิกส์ คู่มือ หรือรายงานประจําวัน การมีส่วน
ร่วมในการประชุม การนําเสนอผลงาน และการใช้ภาษาอังกฤษในปริบทของการทํางาน
Improvement of writing and speaking skills related to areas of professional
activities such as writing business letters, faxes, memos, informal letters, emails, technical
manuals, or routine reports; participating in a meeting; giving a presentation; and using
English in professional settings.
90201036

การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3(3-0-6)
ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ฝึกและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะโดยเน้นเนื้อหาตามความสนใจของผู้เรียน
แต่ละคนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาแบบอิสระ ทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตลอดชีวิตด้วยตนเอง
Development of English language skills based on topics of individual learners’
interest through active language learning activities customized for each learner to promote
self-directed, life-long language learning skills.
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90201037

การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
BASIC ENGLISH PRONUNCIATION
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ศึกษาและฝึกฝนระบบเสียงและระดับเสียงในภาษาอังกฤษ โดยเน้นการออกเสียงสระและ
พยัญชนะ การเน้นเสียงในระดับคําและระดับประโยค รูปแบบของระดับเสียงในประโยคลักษณะต่างๆ รวมไป
ถึงการศึกษา สัทอักษรในระบบเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น และสําเนียงภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
A study and practice of English sound systems and intonation, focusing on the
pronunciation of English vowel and consonant sounds, word and sentence stress, intonation
patterns in different types of sentences, as well as the study of phonetic alphabets and
different accents in today’s English.
90201038

พื้นฐานการเขียนเพื่อการสื่อความหมายทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
BASIC WRITING FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ฝึ ก ทั ก ษะโครงสร้ า งภาษา คํ า ศั พ ท์ สํ า นวน และ การเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ
ความหมายทางวิชาชี พในบริบทต่ างๆ เช่ น การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนบั นทึ กข้อความ การเขียน
โครงการ การเขียนข่าวประกาศ และ ติดต่อสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
A study and practice of language structures and expressions in writing for
professional communication in different contexts such as business letter, memorandum,
business proposal, press release, and e-mail communication.

90201039

ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง
3(3-0-6)
ENGLISH FROM ENTERTAINMENT MEDIA
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตะวันตก ผ่านสื่อบันเทิง ได้แก่ เพลง
ภาพยนตร์ นิตยสาร และโฆษณา โดยเน้นที่รูปแบบของภาษา คําศัพท์ สํานวนและแสลงที่ใช้ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน
An analytical study of English and Western cultures through entertainment
media, which are songs, movies, magazines and printed and television advertisement,
focusing on language style, vocabulary and expressions, and slangs used in everyday
communication.
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90201040

การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทํางาน
3(3-0-6)
ORAL ENGLISH COMMUNICATION AT WORK
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ฝึกทักษะการพูดภาษาอั งกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทํางานในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การ
อภิปรายกลุ่มในที่ประชุม และการนําเสนอผลงาน
A practice of English communication at work in various situations with an
emphasis on expressing opinions on work-oriented context, discussing in a meeting, and
giving a presentation.
90020008

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
3(3-0-6)
ENGLISH FOR MARKETING
รายวิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
PREREQUISITE : 90201002 FOUNDATION ENGLISH 2
ศึ ก ษาและฝึ ก ใช้ โ ครงสร้ า งภาษา คํ า ศั พ ท์ แ ละสํ า นวนจากบริ บ ทที่ เ กี่ ย วกั บ การตลาดซึ่ ง
คัดเลือกเนื้อหาด้านการตลาดที่เป็นเนื้อหาจริงมาให้ฝึก โดยเน้นทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจพร้อมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษามา
A study and practice of language structures, vocabulary and expressions in
marketing contexts extracted from authentic marketing materials with an emphasis on
reading comprehension, including the application of knowledge studied.
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กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
90301003

ปรัชญาทั่วไป
3(3-0-6)
GENERAL PHILOSOPHY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาปรัชญาในฐานะเป็นจุดกําเนิดและจุดร่วมของศาสตร์ต่าง ๆ ศึกษาประวัติและแนวคิด
ของนักปรัชญา ยุคต่าง ๆ ฝึกคิดปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปรัชญาบริสุทธิ์ สาขาต่างๆ ได้แก่ อภิปรัชญา ญาณ
วิทยา คุณวิทยา (จริยปรัชญา และสุนทรียศาสตร์) และตรรกวิทยา ศึกษาแนวคิดปรัชญาตะวันออกที่สําคัญ
เช่น ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน และปรัชญาญี่ปุ่น และปัญหาในปรัชญาประยุกต์ เพื่อฝึกสร้างความคิดที่ลึก
กว้าง เป็นระบบ
A study of philosophy as a contribution to various fields of science, history
and development of philosophical thinking, a practice in thinking about the arguments in
pure philosophy : metaphysics, epistemology, axiology (ethics and aesthetics) and logic, a
study of significant eastern philosophies such as Indian, Chinese and Japanese philosophies,
and problems in applied philosophy in order to practice creating a deep, wide-perspective,
and systematic thinking.
90301007

จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
ETHICS AND AESTHETICS
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ และลักษณะทางปรัชญาเกี่ยวกับคุณค่าหรือ
สาขาจริยศาสตร์ และสนุทรียศาสตร์ ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งใน
ส่วนที่มีพื้นฐานมาจากคติ ความเชื่อ ศาสนา และจากแนวความคิดที่เป็นปรัชญาล้วน ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์
หลักการและแนวคิดจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ในศิลปะ
A study of meaning, significance, evolution, and philosophical characteristics
of axiology in the field of ethics and aesthetics generated by western and eastern
philosophers from the past to the present time, based on beliefs, religions and pure
philosophical concepts, including a practice in analyzing ethical and aesthetical principles
and concept of arts.
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90302001

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
GENERAL PSYCHOLOGY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ โดยใช้ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ความเป็ น มาของ
จิตวิทยาในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์ กระบวนการทํางานของสมองที่มีผลต่อพฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย์
การรับรู้ การเรียนรู้ ความจํา การคิด การจูงใจ อารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและพฤติกรรมทางสังคม
A study of human behaviors by scientific methods of psychological studies,
background Knowledge of psychology as science, operational processes of brain affecting
behaviors, human development, perception, learning, memory, thinking, motivation,
emotion, personality, mental health and social behaviors.
90302003

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
HUMAN RELATIONS
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม อิทธิพลของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่มีบทบาทต่อบุคคลและกลุ่ม ศิลปะการพูด การสนทนาและการฟัง การปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมไทย โดยเรียนรู้อารยธรรมของมนุษย์ในแง่ของอารมณ์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมตลอดจนมารยาททางสังคม
A study of interpersonal and intergroup relations, influences of culture and
tradition affecting various aspects of individual and group roles, the arts of speaking,
conversation and listening, well-adjusted behavior in different Thai sub-cultures by learning
the nature of humans in mental behaviors, individual differences and proper behavioral
approaches including social manners.
90302010

จิตวิทยาเพื่อพัฒนาตน
3(3-0-6)
PSYCHOLOGY FOR SELF DEVELOPMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การนําองค์ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้เพื่อการเข้าใจและการ
จัดการตน เช่น การรู้จักตน กระบวนการพัฒนาตน การเห็นคุณค่าในตนเอง เชาวน์อารมณ์ การคิดเชิงบวก
การจัดการกับความเครียด ความรักและความสัมพันธ์กับผู้อื่น การทํางานเป็นทีม และการสร้างคุณค่าชีวิต
An application of psychological concepts and theories to self understanding
and self management, self esteem, emotional intelligence, positive thinking, stress
management, love and relationships, team working and creating values of life.
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90302011

จิตวิทยาการคิด
3(3-0-6)
PSYCHOLOGY OF THINKING
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึ ก ษาแนวคิ ด เชิ ง ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความสามารถในการคิ ด ในด้ า นต่ า งๆ ของมนุ ษ ย์
กระบวนการคิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะในการคิด กลยุทธ์การคิดแก้ปัญหา และ
วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
A study of concepts and theories of human thinking ability, problem solving process,
creativity, development of thinking, problem solving strategies and creativity development.
90302012

จิตวิทยาธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
INDUSTRIAL BUSINESS PSYCHOLOGY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การศึกษาการนําองค์ความรู้ ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทํางานเพื่อ
แก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมและองค์การ เพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี การพึ่งพาอาศัยต่อกันและกันอย่างมีความสุข การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ การ
จูงใจในงาน การสร้างขวัญและความพึงพอใจในงานและการพัฒนาองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาใน
โปรแกรมแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 5 ส, KYT, QCC, TPM, REENGINEERING, JIT, TQC, และ SS เป็นต้น
A study of the efficient applications of knowledge, theories and concepts and
scientific techniques for solving problems in business industry and organizations in order to
improve mental health and work effectively. Human relations development, effeetive
interpersonal and intergroup adjustment, work motivation, job satisfaction and organizational
development, including the efficient applications of psychology in several programs such as
5S, KYT, QCC, TPM, REENGINEERING, JIT, TQC, and SS, based on societies professions, morals,
innovations and work-life.
90302013

การพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิต
3(3-0-6)
PERSONALITY AND MENTAL HEALTH DEVELOPMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาทฤษฎีทางบุคลิกภาพ วิธีการวัดบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคล
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิต ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิต พฤติกรรมอปกติ ความผิดปกติทาง
อารมณ์และความเจ็บป่วยทางจิตใจ ตลอดจนการบําบัดรักษา การฟื้นฟู การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต
ของบุคคล
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A study of personality theories, personality assessment, personality
development, factors affecting mental health, abnormal behaviors, emotional disturbances,
mental illnesses, including treatment, rehabilitation and prevention of mental health.
90303005

พลศึกษาเบื้องต้น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การศึกษาถึงความหมายและความสําคัญของพลศึกษา ความรู้เบื้องต้นของการออกกําลังกาย และ
สมรรถภาพของร่างกาย การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาจิตใจ ความรู้เกี่ยวกับ
ขอบข่ายของกิจกรรมทางพลศึกษา กิจกรรมกีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม การจัดกิจกรรมพลศึกษาและ
กิจกรรมเพื่อนันทนาการ การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา ตลอดจนการปฐมพยาบาล (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
A study of definition and importance of physical education, basic knowledge of
exercise and physical fitness, basic movements for health improvement and mental development,
fundamental knowledge of the scope and types of physical education activities, sports activities
both in individuals and teams, the organization of physical education activities and recreational
activities, prevention and treatment of injuries prevalent in sports.
90303006

การจัดการสุขภาพ
3(3-0-6)
HEALTH MANAGEMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพของร่างกายและจิตใจ ธรรมชาติของมนุษย์ที่มี
สุขภาพดี การพักผ่อนและการนอนหลับ การจัดการ การปฏิบัติและการทดสอบทางสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ
โภชนาการเพื่อสุขภาพ โรคส่วนบุคคลและโรคติดต่อ การเลือกใช้บริการทางการแพทย์
A study of introduction to physical and mental health, the nature of healthy
humans, rest and sleep, management, performance and test of physical and mental health,
nutrition for health, prevention of diseases, and selection of medical services
90303007

นันทนาการเบื้องต้น
3(3-0-6)
FUNDAMENTAL RECREATION
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของนันทนาการ ความสําคัญและความจําเป็นต่อชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับเวลาและเวลาว่าง ขอบข่ายและประเภทของนันทนาการ ขอบข่ายของกิจกรรม
นันทนาการ องค์กรทางนันทนาการ ความต้องการนันทนาการในวัยต่าง ๆ การจัดและบริหารนันทนาการ
ตลอดจนการศึกษาผู้นําทางนันทนาการ ผู้นาํ เกม
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A study of basic knowledge of recreation, its significance to modern ways of
life, knowledge of time and leisure time, the scope and types of recreation, the scope of
recreation at activities, recreational organizations, the need of recreation at different ages,
and techniques of organizing recreational programs, responsibility of recreation leader and
games leader.
90303008

การปฐมพยาบาล
3(3-0-6)
FIRST AIDS
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ความสําคัญและความจําเป็นของการปฐม
พยาบาล องค์ประกอบของการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลในกรณีต่าง ๆ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การ
ป้องกันการเกิดอันตราย ตลอดจนการจัดเก็บ และการรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฐมพยาบาล
A study of basic knowledge and understanding of first aids, its significance,
factors of first aids, first aids procedures in various cases, transfere of the injured, danger
prevention, and the storage and care of tools and equipment for first aids.
90303009

หลักความปลอดภัยในการทํางาน
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF WORK SAFETY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอันตรายต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในการทํางาน สาเหตุของการเกิดอันตราย
ต่าง ๆ หลักการสร้างความปลอดภัยในสํานักงานและในอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือและเครื่องจักรเพื่อการ
ทํางานอย่างปลอดภัย การจัดเก็บวัสดุในหน่วยงาน การจัดและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ การ
ป้องกันและการจัดการเมื่อเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ
General knowledge about potentially recurring dangers in unsafe working
conditions, causes of dangers, principles of safety at work and industries, the utilization of
tools and machines for safety, material storage at work, provision and utilization of safety
tools, accident prevention and handling procedures.
90303010

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO INDUSTRIAL HYGIENE
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมและหลักสุขศาสตร์ของผู้ปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรม การป้องกันและควบคุมสิ่งอันตราย โรคต่างๆจากการทํางาน และหลักการจัดโปรแกรมสุขภาพ
ในสถานอุตสาหกรรม
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General knowledge about health and hygiene, environments and hygiene
principles for industrial workers, hazard prevention and control of diseases, health program
management in industries.
90303011

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
ENHANCEMENT OF QUALITY OF LIFE
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตกับสังคมปัจจุบันโดยเน้นเรื่องการเสริมสร้าง
การดูแลรักษาและการพัฒนาสุขภาพ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีประสิทธิภาพ
โดยอาศัยหลักการและกิจกรรมทางสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
General knowledge about quality of life, quality of life in modern society
focusing on enhancement, maintenance and health development in five aspects: physical,
psychological, emotional, social, and intellectual based on principles and activities in
hygiene, physical education and recreation.
90303012

การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
3(3-0-6)
HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาความสําคัญของการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต องค์ประกอบของการพัฒนา
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี กระบวนการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยใช้หลักการบริหารกาย
นันทนาการและกีฬา ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต อาทิ โภชนาการ บุคลิกภาพ และ
อื่นๆ การปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างเป็นสุข รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหน่วยงาน
และองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต
A study of an importance of maintaining physical and mental health,
elements of development of physical and mental health, developmental at processes of
physical and mental health using physical exercises, recreation and sports, factors affecting
physical and mental health development, namely nutrition, personality, etc., adjustment to
living in harmony with others in the society, including study tours in organizations taking part
in the physical and mental health development.
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90304001

การใช้ห้องสมุดและสารนิเทศ
3(3-0-6)
LIBRARY USAGE AND INFORMATION
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกั บห้องสมุดและแหล่งสารนิ เทศ ทรั พยากรห้ องสมุ ดและสารนิเทศ
วิธีการจัดเก็บ การสืบค้นสารนิเทศจากห้องสมุด และแหล่งสารนิเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเขียน
ภาคนิพนธ์และการอ้างอิงตามหลักสากล
Basic knowledge of libraries and information sources, libraries and
information resources, arrangement and storage, information searching methods in libraries
both domestic and international information sources, term paper writing, and references.
90304004

การเขียนรายงาน
3(3-0-6)
REPORT WRITING
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษารูปแบบ และวิธีการเขียนรายงาน รวมทั้งฝึกการเขียนรายงานรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงาน
ข่าว รายงานการประชุม และรายงานเชิงวิชาการ เป็นต้น
A study of formats and procedures of report writing as well as a practice of
various report writing such as news reports, minutes, academic papers etc.
90304005

ศิลปะแห่งการสื่อสาร
3(3-0-6)
ART OF COMMUNICATION
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาหลักการ และศิลปะแห่งการสื่อสาร แบบจําลองการสื่อสาร ความสําคัญของการสื่อสาร
ที่ มี ต่ อ สั ง คม ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล การ
สื่อสารมวลชน การสื่อสารเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่
ใช้ในการสื่อสาร
A study of principles and art of communication on society, impacts of
communication on society, science and art in communication, such as individual
communication, mass communication, communication for advertising and public relations,
as well as process and activities in communication.
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90305001

อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
THAI CIVILIZATION
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาวิวัฒนาการของชาติไทย ตั้งแต่เริ่มตั้งบ้านเมืองเป็นรัฐอิสระ จนเป็นราชอาณาจักรที่มี
เอกภาพและความมั่นคง ศึกษาแนวความคิด ความเชื่อ ศรัทธา ตลอดจนการแสดงออกทางด้านศิลปะ
วรรณคดี ดนตรี และสถาปัตยกรรมทางด้านที่อยู่อาศัย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมราชสํานักและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ซึ่งประกอบกันเป็นวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมไทย และการสร้างความมุ่งหวังและอุดมการณ์ของ
ชาติในสภาพการณ์ปัจจุบัน
A study of the evolution of Thai nation, concepts, beliefs, faith as well as the
expression of arts, literature, music, accommodation, architecture concerning the tradition of
the royal court and Thai folk culture, influence of Thai culture, and the creation of national
goals and ideals in the current situation.
90305003

เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
THE WORLD TODAY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ปัญหา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของประเทศมหาอํานาจกับภูมิภาคอื่นๆ โดยเน้นประเด็นสําคัญเพื่อชี้ให้เห็นความเป็นมาอิทธิพล
ผลกระทบต่อสังคมโลกร่วมสมัย รวมถึงผลกระทบต่อประเทศไทย ปัญหาและทางออกของประเทศ
A study of world economic, political, social and cultural problems and
relations among powerful countries and other regions with an emphasis on significant issues
which influence the world today including effects to Thailand as well as problems and
solution to those effects.
90305004

ภูมิ-ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
GEOGRAPHY AND HISTORY FOR TOURISM
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาภูมิศาสตร์ของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติในฐานะ
ที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวของแต่ละภาค ซึ่งนําไปสู่การศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนที่มีการปรับตัว
ผสมผสานกับอารยธรรมอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐและอาณาจักรรวมทั้งศึกษาเอกลักษณ์ของ
อารยธรรมไทยทางด้านสถาบันการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วรรณกรรม ศิลปกรรมและอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ มีการศึกษา
นอกสถานที่
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A study of geography of Thailand, topography, weather patterns, natural
resources as regional tourism resources leading to a study of history of development of Thai
community adjusted and integrated with civilization to the state and Kingdom, the identity
of Thai civilization in the areas of political institution, economy, religion, philosophy, beliefs,
traditions, literature, art and so on from tourist attractions in Thailand including study tours.
90305005

มนุษย์กับการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
HUMAN AND TOURISM
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาความสําคัญและความหมายของการท่องเที่ยว ความเป็นมา แนวโน้ม บทบาท และ
องค์ประกอบทีส่ ําคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัจจัย
ต่างๆ ทีม่ ีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวได้แก่ การคมนาคม การขนส่ง ที่พักแรม ร้านอาหารและสวัสดิการ ร้านค้าของที่
ระลึก ตลอดจนการให้ความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สนิ ของนักท่องเที่ยวมีการศึกษานอกสถานที่
A study of an importance and a definition of tourism, its background, trend,
role and factors of tourism industry, including basic structure of tourism industry and factors
influencing tourism industry : transportation, hotels, restaurants and facilities, souvenir shops
and insurance for life and property of tourists including study tours.
90305006

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
HUMAN AND ENVIRONMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษากฎเกณฑ์โดยทั่วไปของนิเวศวิทยาเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจริยธรรม
ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนาคตของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
A study of basic principles of ecology to understand the relationship
between human and environment, environmental situations and environmental
conservation, including ethics and environment laws, human and environment in the future.
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90306003

ทักษะการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
LIVING SKILLS
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และองค์ประกอบของทักษะการดําเนินชีวิตชีวิต ประเภท
ของทักษะการดํ าเนินชี วิต ทั กษะการดําเนินชีวิตที่สําคั ญและจํ าเป็ นสําหรับนักศึ กษา และการฝึ กปฏิบัติ
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดําเนินชีวิตสําหรับนักศึกษา
A study of meaning, importance, and components of living skills, types of
living skills essential and necessary for university students , practices of living skills activities.
90306004

ครอบครัวอบอุ่น
3(3-0-6)
LOVING FAMILY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบและลักษณะของครอบครัวอบอุ่น หลักการ
สร้างความอบอุ่นในครอบครัว รวมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกครอบครัวที่มีผลต่อความสุขในครอบครัว
A study of meaning, importance, elements and characteristics of loving family,
principles of being a loving family including internal and external factors affecting happiness
in family.
90306005

ภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
THAI WISDOM
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความหมายและพัฒนาการของภูมิปัญญา ลักษณะภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางสังคม
วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆของไทยอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการก่อเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาวิชาต่างๆ
ความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญา-ปรีชาญาณสั่งสมในวัฒนธรรมไทยและในดํารงชีวิต ตลอดจนการนําภูมิปัญญา
มาปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
A study of terminology and definition of wisdom, geographic and sociocultural environment in different regions of Thailand, as the basis of local knowledge in
various fields, understanding of wisdoms gained in Thai culture and lifestyle as well as
application of wisdom in the present and future situation.
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90306006

การจัดการความรู้
3(3-0-6)
KNOWLEDGE MANAGEMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความหมายและความสําคัญของการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ เครื่องมือที่ใช้
ในการจัดการความรู้ รูปแบบการจัดการความรู้ และการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในบริบทต่างๆ
Definition and importance of knowledge management, knowledge
management processes, tools for knowledge management, knowledge management models,
and application of knowledge management in various contexts.
90306007

ทักษะแห่งความสุข
3(3-0-6)
HAPPINESS SKILLS
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาหลักการและวิธีการทางจิตวิทยา มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์เกี่ยวกับความสุขใน
ระดับต่าง ๆ ทั้งมิติทางกายภาพ มิติทางสังคม มิติทางอารมณ์ มิติทางจิตใจ และมิติทางการรู้คิด โดยมุ่งเน้น
การฝึกปฏิบัติเพื่อบริหารความเครียด การเข้าใจตนเอง และการพัฒนาทักษะแห่งความสุข
A study of principles and strategies from Psychology, Humanities, and Social Sciences,
concerning the nature of happiness in physical, socio-cultural, emotional and Cognitive domains. A
practice of stress management, self understanding and self development of happiness skills.
90306008

สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทําสมาธิ ลักษณะ
ของการบริกรรมและการทําสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการนําสมาธิไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควร
รู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปสั สนา
Meaning of meditation, objectives, methods, the beginning, process
characteristics of reciting and meditating, benefits of meditation, meditation resistances and
applying meditation in daily life, meditation as related to education and working purposes,
objectives, methods, characteristics of the states of absorption (Jhana) and insight
knowledge (Nana), Fundamental knowledge about insight meditation (Vipassana), differences
between foundation meditation (Summata) and insight meditation (Vipassana), layout of
foundation meditation (Summata) and insight meditation (Vipassana), insight mediation as
related to world population.
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90307001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
THAI USAGE FOR COMMUNICATION
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาหลักการพื้นฐานของการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะทั้งสี่
ที่ใช้เพื่อการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การฟังเพื่อ
จับใจความสําคัญ การพูดในที่ชุมชน การอ่านเพื่อจับใจความ การตีความ การวิเคราะห์และวิจารณ์ และการ
เขียนงานรูปแบบต่าง ๆ
A study of basic principles of effective communication, practice of four
communication skills, namely listening, speaking, reading and writing in different situations
such as listening for main ideas, public speaking, critical, reading of selected prose, and
different genres of writing language.
90307002

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึ ก ษาการใช้ ภ าษาญี่ ปุ่ น ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น อย่ า งง่ า ย ๆ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
A study of simple Japanese language to communicate in daily life including
Japanese culture and tradition for proper understanding.
90307003

วรรณกรรมวิจารณ์
3(3-0-6)
LITERARY CRITICISM
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาองค์ประกอบของวรรณกรรม แนวทางการอ่านและวิจารณ์วรรณกรรมประเภทต่างๆ
ทฤษฎีการวิจารณ์และหลักเกณฑ์การวิจารณ์ในระดับเบื้องต้น ตลอดจนเข้าใจความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับ
ศาสตร์อื่นๆ
A study of literary criticism, elements and methods for criticism of literary
works, including the relationship between literary work and other fields.
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90307004

ภาษาในสังคมไทย
3(3-0-6)
LANGUAGE IN THAI SOCIETY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาโครงสร้างของภาษาและความหลากหลายของภาษาที่ใช้ในสังคมไทย ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษา บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของภาษา รวมทั้งการพัฒนา
ภาษากับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
A study of language structure and varieties of languages used in Thai society,
relationship between languages, social and cultural context; Characteristics of language and
language change; language development and the development of the nation.
90307005

การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
หลักการรับสารอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกทักษะการฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้เกิดความรอบรู้ มีประสบการณ์และสร้างจินตนาการ การพัฒนาความสามารถในการจับใจความสําคัญ การ
สรุปประเด็น การวิเคราะห์และประเมินค่าสารทั้งสาระความรู้และบันเทิงคดี
A study and practice of principle and perception skills, listening and reading
for improving life quality to understand, experience enhancement, and imagination.
Development in ability of finding main ideas, analyzing and evaluating messages for both
academic and non-academic purposes.
90307006

ศิลปะการต่อรอง
3(3-0-6)
ART OF NEGOTIATION
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
แนะนําการต่อรองที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง เหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ที่มีเหตุมาจากการ
ต่อรอง ศึกษาปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการต่อรอง เรียนรู้และจดจําความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ทฤษฎีความ
ต้องการที่เกี่ยวข้องกับการต่อรอง การเตรียมพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง ศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
ขณะเจรจาต่อรอง การมองหาสมมติฐานที่ซ่อนไว้ เทคนิคการต่อรอง กรณีตัวอย่างของการต่อรอง
Introduction to negotiation in real life, learning some important historical
events as a result of negotiation, studying the motivation for making negotiation, human
demands and theories concerning human demands for negotiation, preparing and
understaning contexts around the negotiation circumstance, searching for hidden
assumptions during negotiation, and studying negotiation techniques and cases.
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90307007

วาทวิทยา
3(3-0-6)
SPEECH COMMUNICATION
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึ ก ษากระบวนการสื่ อ สารของมนุ ษ ย์ ศิ ล ปะการพู ด ในที่ ส าธารณะ ฝึ ก การใช้ วัจ นภาษา
และอวัจนภาษาในการสื่อสาร หลักการเตรียมการพูดในสถานการณ์ต่างๆ การแก้ไขความวิตกกังวลในการพูด
รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการใช้เสียง ท่าทางและบุคลิกภาพที่เหมาะสม เพื่อการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ
A study of human communication processes and the art of public speaking.
Practice of verbal and nonverbal communication in various settings, how to structure and
organize information to present to a variety of audiences, and physical and vocal skills
includes techniques in controlling speech anxiety.
90307008

ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
LANGUAGE FOR MASS MEDIA
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
เทคนิคการใช้ภาษาไทยในสื่อ การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของภาษาสื่อสารมวลชน ที่ปรากฏ
ทางสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อมวลชนอื่นๆ
Techniques of Thai language use in mass media. An analysis of the specific
characteristics of mass media language especially in newspapers, radio, television, the
Internet and other media.
90030001

การคิดเชิงวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
SCIENTIFIC THINKING
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาหลักการ วิธีการ และกลยุทธ์ในการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ฐานะที่เป็นคําตอบหนึ่งใน
หลาย ๆ คําถามของปัญหาความจริงแห่งจักรวาล วิทยาศาสตร์ในฐานะวิธีการหาความรู้วิธีหนึ่งในหลาย ๆ วิธีที่
มีอยู่ในโลก อิทธิพลของวิทยาศาสตร์ต่อชีวิต และความหมายเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
การประยุกต์วิธีคิดแบบประจําวัน เพื่อฝึกสร้างความคิดที่ลึก กว้าง เป็นระบบ ในปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต
A study of principles, methods and strategies of scientific thinking as an
answer to various questions about the truth of the universe. Science as one of the many
methods of knowledge acquisition. Influences of science on life and the meanings of
scientific progress. Application of scientific thinking to developing broad-based and in-depth
systematic thinking concerning daily life problems.
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
90401003

เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
3(3-0-6)
ECONOMY AND LIVING
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์
การ
บริโภค การลงทุน เงินเฟ้อ เงินฝืด สถาบันการเงิน ภาษีอากร เรียนรู้ถึงสภาพการณ์ต่างๆ ทางเศรษฐกิจ เข้าใจ
ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล รู้จักปรับตนเองให้ดํารงชีวิตอยู่
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจต่างๆ ในสังคม
A study of fundamental knowledge of economics in everyday life,
consumption, investment, inflation, deflation, financial institution, taxation, understanding of
how to solve economic problems and the role of government, and adjustments to one’s
living in various economic situations.
90401007

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO THAI ECONOMY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาโครงสร้างและพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย กลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจ
ไทย ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สําคัญ
และนโยบายในการแก้ปัญหา
A study of structure and development of Thai economy, mechanism of Thai
economy system, the relationship between Thai economy and world economy, important
issues of Thai economic and social problems and the solutions.
90401008

เศรษฐกิจเอเชีย
3(3-0-6)
ECONOMY OF ASIAN COUNTRIES
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึ ก ษาสถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วโยงกั บ เศรษฐกิ จ เอเชี ย ตลอดจนปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยเน้นศึกษาประเทศที่มีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย
กลุ่มประเทศอาเซียน
A study of the situations linking with the economy of Asian countries and
factors affecting economic changes, emphasizing on countries that play important roles on
world economy such as China, Japan, South Korea, Thailand and ASEAN countries.
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90401009

เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
ECONOMICS FOR BUSINESS
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การทํางานของระบบเศรษฐกิจใน
การแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ ความยืดหยุ่น ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีต้นทุน
การผลิต การกําหนดราคาและปริมาณการผลิตในตลาดต่างๆ บทบาทของรัฐบาลในการแก้ปัญหาต่างๆ โดย
ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม
A study of concepts and application of economic theories, the economic
system to solve the basic economic problems, demand, supply, and equilibrium, elasticity,
consumer theory, production costs theory, pricing and production volumes in different
markets, role of the government in solving problems.
90401010

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO INVESTMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การรู้จักหาเงินออม
และใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลือกในการลงทุนประเภทต่างๆ ตลาดการเงิน ผลตอบแทนและความเสี่ยง
จากการลงทุน เงินและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน การดําเนินงานของธนาคารกลาง ธนาคาร
พาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินต่างๆ ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงินการธนาคารของประเทศ
ไทย
A study of introduction to investment, personal financial planning, methods
of saving and efficiency in money spending, choices of investment, financial market, return
and risk from investment, money and financial institution, functions of the central bank,
commercial banks, stock exchange markets and other financial institutions and the
interesting situations about money and banking in Thailand.
90401011

การประกอบการ
3(3-0-6)
ENTREPRENEURSHIP
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ ประเภทของผู้ประกอบการ การจัดตั้ง
ธุรกิจ องค์ประกอบของการเขียนแผนธุรกิจ กลยุทธ์การดําเนินการธุรกิจในหน้าที่ต่างๆ เทคนิคการ
บริหารธุรกิจสมัยใหม่ และกรณีศึกษาการประกอบการธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ

หน้า 82 จาก 124
163

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

A study of successful business entrepreneurs, characters of successful
entrepreneur, categories of entrepreneurs, business set-up, business plan writing, operating
strategies, modern techniques in business management and case studies of successful
entrepreneurship.
90401012

ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO MARKETING
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคโลกาภิวัตน์ การกําหนดกลยุทธ์สว่ นแบ่ง
ตลาด การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย และการกําหนดตําแหน่งทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ
ดําเนินการสร้างผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคา การเลือกใช้ช่องทางจัดจําหน่ายตลอดจนการใช้การส่งเสริม
การตลาดโดยคํานึงความรับผิดชอบสังคมเป็นหลัก เพื่อช่วยให้การตลาดสามารถดําเนินไปควบคู่กับการกินดีอยู่
ดีของผู้บริโภค
A study of consumer behaviors in globalization, the definition of specific
strategy in segmentation, target group and positioning, product implementation pricing
product distribution and promotion regarding social responsibility.
90401013

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)
GENERAL BUSINESS
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาความหมายของกระบวนการบริหาร โดยเป็นเนื้อหาในองค์การธุรกิจ การใช้ทรัพยากร
ทางการบริหารให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ รูปแบบของการดําเนินงานทางธุรกิจ การจัดองค์การ การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ ความเป็นผู้นาํ และการจูงใจบุคคลภายในองค์การ และการนําหลักการพื้นฐานและความรู้ทั่วไปทางด้าน
การตลาด การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน และการบัญชีมาใช้ในการบริหารธุรกิจขององค์การ
A study of the meaning of administration processes focusing on business,
business resources and allocation, types of business organization, organizing, human
relations, leadership, motivation and the implementation of basic principles and general
knowledge of marketing, personnel management, finance and accounting in the business.
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90402007

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิทางสังคมและครอบครัว
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO PRINCIPLES OF SOCIAL AND FAMILY RIGHTS
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาแบบบูรณาการถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ สิทธิอันพึงมี พึงได้รับการรับรองและคุม้ ครอง
ตามกฎหมาย สิทธิในความเป็นส่วนตัวและไม่ถูกล่วงละเมิด สิทธิทจี่ ะได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้บริโภค
สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิในทางครอบครัว และมรดก ทั้งในฐานะคู่หมั้น คูส่ มรส
ผู้สืบสันดาน บุพการี และในฐานะเป็นทายาท ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและสังคมไทย รวมถึงกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้อง
A integrative study of basic knowledge about characteristics of rights
recognized and protected by law, rights to protect privacy and against harassment, rights to
be protected as consumers, rights to the protection of life and property, rights to the family
and heritage as a fiancé, a spouse, a parent and descendant heirs within the framework of
law and society and a study of case studies related.
90402008

ความรู้เบื้องต้นในการทํางานและสวัสดิการทางสังคม
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO WORKING AND SOCIAL WELFARE
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาแบบบูรณาการถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การ
ทดลองงาน การจ้างแรงงาน การใช้แรงงาน ค่าตอบแทนการทํางาน การลา การหยุด โทษทางวินัย การ
ลาออก การเลิกจ้าง ค่าชดเชย อีกทั้ง สิทธิประโยชน์ทดแทนและสวัสดิการทางสังคม ซึ่งรัฐหรือนายจ้างเป็นผู้
จัดให้ เพื่อความมั่นคงทั้งในการทํางาน และการดํารงชีวิต อันได้แก่ เงินสงเคราะห์ลูกจ้าง เงินทดแทน เงิน
ประกันสังคม และเงินสํารองเลี้ยงชีพ รวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
A integrative study of basic knowledge about job application, job interview,
job probation, employment, labor use, remuneration, leave, disciplinary action, resignation,
termination of employment, compensation as well as benefits and social welfare for job
security and livelihood, including allowance, social workers compensation, social insurance,
provident funds and a study of case studies related.
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90402009

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO PRINCIPLES LAWS OF IN DAILY LIFE
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาแบบบูรณาการถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นมนุษย์ ภายใต้กรอบ แห่ง
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การทํานิติกรรม สัญญา ลักษณะและประเภทของสัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง
กับชีวิตประจําวัน หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในรูปแบบต่างๆ ตั๋วเงินและความรับผิด การติดต่อ
กับหน่วยงานของทางราชการ อันได้แก่ อําเภอ สถานีตํารวจ ศาล และสิทธิ หน้าที่ ทางภาษีสําหรับประชาชน
ทั่วไป รวมถึงกรณีศึกษาที่เกีย่ วข้อง
A integrative study of basic knowledge about human rights under the
constitution and other laws, legal action, making contract, characteristics and types of
contracts related to daily life as well as basic principles about occupations in different ways,
bills, liability, dealing with government agencies including district police stations and courts,
rights and duties of citizens as taxpayers, and a study of case studies related.
90402010

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายไทย
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO THAI LAWS
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความจําเป็นที่ต้องมีกฎหมายใช้บังคับในสังคม ความหมายของกฎหมาย ลักษณะของ
กฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กฎหมายการทะเบียนราษฎร์ กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร
กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน บุคคล ครอบครัว มรดก พินัยกรรม การทําเอกสารและสัญญา
ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์ ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน หลักเกณฑ์ของกฎหมายในการทํานิติกรรมและสัญญา สัญญา
ประเภทต่าง ๆ ที่พบได้บ่อย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรับผิดในทางอาญา เหตุยกเว้น
ความผิดและเหตุยกเว้นโทษ
A study of needs for law enforcement, concepts, characteristics, and types of
laws, house registration law, military law, civil laws dealing with daily life: individuals,
families, legacies, and testaments, legal documentation and contracts, properties and
estates, rules in performing Juristic act and contracts, types of commonly found contracts,
fundamentals of criminal laws, criminal liability, exemption of liability and penalty due to
extenuating circumstances.
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90402011

กฎหมายวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY LAWS
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ประมวลกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบข้อบังคับ
ข้อบัญญัติ พระราชบัญญัติวิศวกร และกฎหมายวิศวกรรมและเทคโนโลยี การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล และความรู้เกี่ยวกับสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว
Introduction to law, code, ministerial regulations, proclamation, standing
orders, code of law, act of parliament for engineers, engineering and technology law,
personal data protection and knowledge of personal privacy rights.
90402012

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดแรงงานและการค้าในกลุ่มอาเซียน
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO ASEAN TRADE AND LABOR MARKET
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ลักษณะแรงงานไทยในตลาดแรงงานไทยและอาเซียน การ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน การประกอบธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน สัญญาทางการค้า การขนส่ง การประกันภัย และพิธีศุลกากร รวมถึง
กฎหมายและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
A study of basic knowledge about Thai workers in the labor market and
ASEAN, preparation of logging in the labor market both domestic and ASEAN countries.
International business and trade in ASEAN countries, trade agreement, transportation,
insurance and customs, including law and relevant case studies.
90402013

ทรัพย์สินทางปัญญาไทย
3(3-0-6)
THAI INTELLECTUAL PROPERTY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ลักษณะทั่วไป สาระสําคัญ ประเภท การได้มา ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ความคุ้มครองและวิธีการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท
ได้แก่
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบผังรูปของวงจรรวม ความลับทางการค้า พันธุ์พืช
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมทั้งลักษณะและรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญาและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
Basic concepts, essence, types, acquisition, ownership of intellectual property
right, protection and law-protected reception of intellectual property such as copyright,
patent, petty patent, trademark, lay-out designs of integrated circuit, trade secret, plants,
geographical indication as well as quality and other kinds of intellectual property, the
infringement, legal proceedings and some interesting case studies.
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90403004

การบริหารท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
THAI LOCAL ADMINISTRATION
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาหลักการทั่วไปในการบริหารประเทศ หลักและแนวความคิดในการบริหารท้องถิ่น
ประวัติการบริหารท้องถิ่นไทย การบริหารท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน องค์การและกระบวนการบริหารท้องถิ่น
ไทย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการบริหารท้องถิ่นไทย รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
ท้องถิ่นไทย
A study of general principles of Thai Administration, principles and concepts
of Thai local Administration, history and current of Thai local Administration, Thai local
organizations and administration process, obstacles and the trend of Thai local
administration reform.
90403007

การดํารงชีพในสังคม
3(3-0-6)
LIVING IN SOCIETY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการใช้ชีวิตในสังคมไทยในปัจจุบัน สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ความมี
วินัยและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม บทบาทและอิทธิพลของศาสนาและความเชื่อที่มีต่อการใช้ชีวิต
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมที่ พึง ปฏิ บั ติ สํา หรั บ การเป็ น คนดี ใ นสั งคมไทย เพศศึ ก ษาและการใช้ ชี วิ ตคู่ ร วมทั้ ง
การศึกษาแบบอย่างการใช้ชีวิตที่เหมาะสมในสังคมไทยปัจจุบัน
A study of traits of living in current Thai society, civil right and obligations,
discipline and responsibilities for society, religion and belief’s role and influence that effects
to living, merit and ethics in Thai society, sex education, and samples of appropriate living in
current Thai society.
90403008

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
THAI SOCIETY AND CULTURE
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาและสังคมไทย ประเภทของสังคมไทย ระบบอุปถัมภ์และ
โครงสร้างชนชั้น เครือญาติ และการแต่งงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ไทย ค่านิยมและลักษณะนิสัย
ของคนไทย รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย
A study of Thai society framework, types of Thai society, patronage system
and society class structure, marriage and kinship, local wisdom and Thai identity, value and
habits and trend of Thai society and cultural change.
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90403009

พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
DYNAMICS OF THAI SOCIETY
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาลักษณะทั่วไปของสังคมไทย การปกครองของไทย ศาสนาและความเชื่อของสังคมไทย
วัฒนธรรม ประเพณีและการเปลี่ยนแปลง ปัญหาสังคมไทย ภูมิปัญญาไทย วิสัยทัศน์ทางสังคมไทย รวมทั้ง
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
A study of general traits of Thai society, Thai governence and politics, religions
and beliefs of Thai society, culture-tradition and change, social problems, Thai wisdom,
visions of Thai society, and field study of relevant topics.
90403010

การบริหารจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
PUBLIC MANAGEMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึ ก ษาหลั ก ของการบริ ห ารราชการโดยมุ่ ง เน้ น ที่ ก ารบริ ห ารจั ด การ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการบริหารจัดการ รวมถึงการใช้
ระบบกึ่งตลาดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป
A study of principles of bureaucratic administration focusing management,
management performance and efficiency, using information technology in management
process, and using semi-marketing system and creative ideas in response to changing
strategies.
90403011

การจัดการเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
TECHNOLOGY MANAGEMENT IN DAILY LIFE
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาหลักการจัดการเทคโนโลยี บทบาทของเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน วงจรชีวิตของ
เทคโนโลยี การถ่ า ยโอนเทคโนโลยี ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง กระบวนการประเมิ น เทคโนโลยี การจั ด การการ
เปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยงในยุคโลกาภิวัตน์
A study of principles of technology management, roles of technology in daily
life, technology life cycle, technology transfer, technology evalution process, change
management and risk management in the globalization era.
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90403012

การจัดการประสิทธิภาพตนเองและอาชีพ
3(3-0-6)
SELF-EFFICIENCY AND CAREER MANAGEMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการจัดการตนเองและจัดการงาน การเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพื่ อ กํา หนดเป้ า หมายชี วิต และวางแผนการทํา งาน คุ ณ สมบั ติห ลั ก ในการจั ด การงานและการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานองค์ประกอบที่จะทําให้ประสบความสําเร็จในการทํางาน การประเมินผลการทํางาน
ของตนเองอย่างมีระบบและการพัฒนาตนเอง
A study of the meaning and importance of self-efficiency and career
management, self-learning for goal setting and work planning, principles of management for
job and efficiency improvement, key success factors, self-performance evaluation and selfimprovement.
90403013

3(3-0-6)

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
THAI ART AND CULTURE

รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาบริ บทของสังคมไทย การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ความเชื่อ จารีตและประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ตั้งแต่ในช่วงก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน ผลกระทบความเป็นสมัยใหม่กับศิลปะ
และวัฒนธรรมของไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ การสงวนรักษามรดกทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของไทย
A study of Thai societies on Thai context, beliefs and Thai tradition, Thai arts
and culture from ancient time to moderm time, impact of modernization to Thai arts and
culture, Thai arts and culture in the globalization era, preservation of Thai arts and culture.
(อาจารย์ญาณินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แก้ไขมาให้แล้วค่ะ)
90403014

ประชากรศึกษา
3(3-0-6)
POPULATION EDUCATION
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
มิติประชากรในการพัฒนา อัตราชีพทางประชากร ความหมาย และการนําไปใช้ การศึกษา
กับการพัฒนาคุณภาพประชากร เศรษฐกิจกับการพัฒนาคุณภาพประชากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการ
พัฒนาคุณภาพประชากร ศิลปะและวัฒนธรรมกับการพัฒนาคุณภาพประชากร
A study of population development, definition and application of vital rate,
education and quality development of population, economics and quality development of
population, science and technology and quality development of population, arts and
culture and quality development of population.
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90403015

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
THAI POLITICS AND GOVERNMENT
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ศึกษาสภาพทั่วไปของการเมืองการปกครอง
หลักและแนวคิดการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย สถาบันทางการเมือง กระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง ปัญหาและแนวโน้มการเมืองการ
ปกครองไทย
A study of general traits of politics and governance, principles and concepts
of democracy, political institutions, political processes and behaviors, problems and the
trend of Thai politics and governance.
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ภาคผนวก ข
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

หน้า 92 จาก 124
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ภาคผนวก ค
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554

หน้า 93 จาก 124
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หน้า 99 จาก 124
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หน้า 101 จาก 124
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หน้า 103 จาก 124
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หน้า 105 จาก 124
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หน้า 106 จาก 124
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

หน้า 114 จาก 124
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

หน้า 115 จาก 124
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ภาคผนวก ง
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552

หน้า 116 จาก 124
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552
รหัสวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ฉบับ
ฉบับ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2552
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
90101002
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
MATHEMATICS IN DAILY LIFE
90101003
สถิติในชีวิตประจําวัน
STATISTICS IN DAILY LIFE
90101004
คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี
MATHEMATICS AND TECHNOLOGY
90101005
คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
MATHEMATICS FOR DECISION MAKING
90101006
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
MATHEMATICS FOR THINKING PROCESS DEVELOPMENT
90101007
คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS
90101008
คณิตศาสตร์ในธุรกิจและอุตสาหกรรม
MATHEMATICS IN BUSINESS AND INDUSTRY
90101009
คณิตศาสตร์สําหรับผู้บริโภค
MATHEMATICS FOR CONSUMERS
10102001
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
COMPUTER IN DAILY LIFE
90102003 90010001 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
COMPUTERS AND PROGRAMMING
90102005
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบื้องต้น
INTRODUCTION TO INFORMATION SYSTEMS FOR
MANAGEMENT
90102006
การจัดการข้อมูลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการเกษตรด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
INTEGRATED DATA MANAGEMENT FOR SCIENTIFIC AND
AGRICULTURAL RESEARCH BY USING COMPUTATIONAL
PROGRAM

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

หน้า 117 จาก 124
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ฉบับ
พ.ศ.2552
เทคโนโลยีรถยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
90104003 90010002 สุขภาพและโภชนาการ
HEALTH AND NUTRITION
90104004
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
COMMUNICATION INNOVATION FOR DEVELOPMENT
90104005
วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ
SCIENCE OF PHOTOGRAPHY
90104006
โภชนาการอาหารเบื้องต้น
INTRODUCTION TO FOOD NUTRITION
90104007
วิทยาศาสตร์การอาหารสําหรับชีวิตประจําวัน
FOOD SCIENCE IN DAILY LIFE
90104008
สุขอนามัยส่วนบุคคลและชุมชน
PERSONAL AND COMMUNITY HYGIENE
90104009 90010004 สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCE CONSERVATION
90104010
การจัดการสวนในบ้าน
HOME GARDEN MANAGEMENT
90104011
การเลี้ยงสัตว์สวยงาม
PET MANAGEMENT
90104012
นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
NANOTECHNOLOGY INNOVATIONS
90105002
สารเคมีในชีวิตประจําวัน
CHEMICALS IN DAILY LIFE
90106001
ฟิสิกส์ในชีวิตประจําวัน
PHYSICS IN DAILY LIFE
90106002
มนุษย์กับพลังงาน
HUMAN AND ENERGY
990106003
โลกและเอกภพ
EARTH AND UNIVERSE
90106004
ฟิสิกส์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมเผชิญภัยพิบัติ
PHYSICS AND TECHNOLOGY FOR DISASTER PREPAREDNESS
รหัสวิชา
ฉบับ
พ.ศ.2557
90103003

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

หน้า 118 จาก 124
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

รหัสวิชา
ฉบับ
พ.ศ.2557
90108003
90108005
90108007
90108010
90010007

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ฉบับ
พ.ศ.2552
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
LIFE AND ENVIRONMENT
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ENVIRONMENTAL STUDY
มลพิษและการป้องกัน
POLLUTION AND PREVENTION
90010005 การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย
THAI GEOSOCIAL DESIGN

กลุ่มวิชาภาษา
90201001 90020001
90201002

90020002

90201003

-

90201012

90020003

90201013

-

90201016

-

90201017

-

90201018

-

90201019

-

90101020

-

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
FOUNDATION ENGLISH 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
FOUNDATION ENGLISH 2
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
ENGLISH FOR MANAGEMENT
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ
ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
ENGLISH FOR BUSINESS
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
ENGLISH FOR DEVELOPING READING SKILLS
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม
ENGLISH FOR INDUSTRY

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

หน้า 119 จาก 124
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

รหัสวิชา
ฉบับ
พ.ศ.2557
90201022
90201024
90201026
90201029
90201030
90201031
90201032
90201033
90201034
90201035
90201036
90201037
90201038
90201039
90201040
90020008

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ฉบับ
พ.ศ.2552
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
ENGLISH FOR FURTHER STUDIES
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES
90020004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทาง
ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงานทางวิชาชีพ
ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจข่าวสารและข้อมูลในสื่อสารมวลชน
ENGLISH FOR UNDERSTANDING NEWS AND INFORMATION IN
MASS MEDIA
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
COMMUNICATIVE ENGLISH GRAMMAR
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
INTENSIVE ENGLISH
การเขียนและการพูดในงานอาชีพ
WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING
การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น
BASIC ENGLISH PRONUNCIATION
พื้นฐานการเขียนเพื่อการสื่อความหมายทางวิชาชีพ
BASIC WRITING FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง
ENGLISH FROM ENTERTAINMENT MEDIA
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในทีท่ ํางาน
ORAL ENGLISH COMMUNICATION AT WORK
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
ENGLISH FOR MARKETING

จํานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

รหัสวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ฉบับ
ฉบับ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2552
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
90301003
ปรัชญาทั่วไป
GENERAL PHILOSOPHY
90301007
จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์
ETHICS AND AESTHETICS
90302001
จิตวิทยาทั่วไป
GENERAL PSYCHOLOGY
90302003
มนุษยสัมพันธ์
90302010

-

90302011

-

90302012

-

90032013

-

90303005

-

90303006

-

90303007

-

90303008

-

90303009

-

90303010

-

90303011

-

90303012

-

HUMAN RELATIONS
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาตน
PSYCHOLOGY FOR SELF DEVELOPMENT
จิตวิทยาการคิด
PSYCHOLOGY OF THINKING
จิตวิทยาธรุกิจอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL BUSINESS PSYCHOLOGY
การพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิต
PERSONALITY AND MENTAL HEALTH DEVELOPMENT
พลศึกษาเบื้องต้น
INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION
การจัดการสุขภาพ
HEALTH MANAGEMENT
นันทนาการเบื้องต้น
FUNDAMENTAL RECREATION
การปฐมพยาบาล
FIRST AIDS
หลักความปลอดภัยในการทํางาน
PRINCIPLES OF WORK SAFETY
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
INTRODUCTION TO INDUSTRIAL HYGIENCE
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ENHANCEMENT OF QUALITY OF LIFE
การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT

จํานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ฉบับ
พ.ศ.2557
90304001
90304004
90304005
90305001
90305003
90305004
90305005
90305006
90306003
90306004
90306005
90306006
90306007
90306008
90307001
90307002

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ฉบับ
พ.ศ.2552
90030006 การใช้ห้องสมุดและสารนิเทศ
LIBRARY USAGE AND INFORMATION
90020007 การเขียนรายงาน
REPORT WRITING
ศิลปะแห่งการสื่อสาร
ART OF COMMUNICATION
90030007 อารยธรรมไทย
THAI CIVILIZATION
90030009 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
THE WORLD TODAY
ภูมิ-ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
GEOGRAPHY AND HISTORY FOR TOURISM
มนุษย์กับการท่องเที่ยว
HUMAN AND TOURISM
90030010 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
HUMAN AND ENVIRONMENT
ทักษะการดําเนินชีวิต
LIVING SKILLS
ครอบครัวอบอุ่น
LOVING FAMILY
ภูมิปัญญาไทย
THAI WISDOM
การจัดการความรู้
KNOWLEDGE MANAGEMENT
ทักษะแห่งความสุข
HAPPINESS SKILLS
สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
THAI USAGE FOR COMMUNICATION
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE

จํานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ฉบับ
พ.ศ.2552
วรรณกรรมวิจารณ์
LITERARY CRITICISM
90307004
ภาษาในสังคมไทย
LANGUAGE IN THAI SOCIETY
90307005
การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY
90307006
ศิลปะการต่อรอง
ART OF NEGOTIATION
90307007
วาทวิทยา
SPEECH COMMUNICATION
90307008
ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน
LANGUAGE FOR MASS MEDIA
90030001
90301005 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์
SCIENTIFIC THINKING
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
90401003
90040001 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
ECONOMY AND LIVING
90401007
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย
INTRODUCTION TO THAI ECONOMY
90401008
เศรษฐกิจเอเชีย
ECONOMY OF ASIAN COUNTRIES
90401009
เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
ECONOMICS FOR BUSINESS
90401010
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน
INTRODUCTION TO INVESTMENT
90401011
การประกอบการ
ENTREPRENEURSHIP
90401012
ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด
INTRODUCTION TO MARKETING
90401013
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
GENERAL BUSINESS
90402007
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิทางสังคมและครอบครัว
INTRODUCTION TO PRINCIPLES OF SOCIAL AND FAMILY
RIGHTS
รหัสวิชา
ฉบับ
พ.ศ.2557
90307003

จํานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ฉบับ
พ.ศ.2557
90402008
90402009
90402010
90402011
90402012
90402013
90403004
90403007
90403008
90403009
90403010
90403011
90403012
90403013
90403014
90403015

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ฉบับ
พ.ศ.2552
ความรู้เบื้องต้นในการทํางานและสวัสดิการทางสังคม
INTRODUCTION TO WORKING AND SOCIAL WELFARE
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายในชีวิตประจําวัน
INTRODUCTION TO PRINCIPLES OF LAWS IN DAILY LIFE
90040002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายไทย
INTRODUCTION TO THAI LAWS
กฎหมายวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ENGINEERING AND TECHNOLOGY LAWS
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดแรงงานและการค้าในกลุ่มอาเซียน
INTRODUCTION TO ASEAN TRADE AND LABOR MARKET
90040003 ทรัพย์สินทางปัญญาไทย
THAI INTELLECTUAL PROPERTY
การบริหารท้องถิ่นไทย
THAI LOCAL ADMINISTRATION
การดํารงชีพในสังคม
LIVING IN SOCIETY
90040005 สังคมและวัฒนธรรมไทย
THAI SOCIETY AND CULTURE
พลวัตสังคมไทย
DYNAMICS OF THAI SOCIETY
การบริหารจัดการภาครัฐ
PUBLIC MANAGEMENT
การจัดการเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
TECHNOLOGY MANAGEMENT IN DAILY LIFE
การจัดการประสิทธิภาพตนเองและอาชีพ
SELF-EFFICIENCY AND CAREER MANAGEMENT
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
THAI ART AND CULTURE
ประชากรศึกษา
POPULATION EDUCATION
การเมืองการปกครองไทย
THAI POLITICS AND GOVERNMENT

จํานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ภาคผนวก จ
คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

206

มคอ. 2

หมวดวิชาเฉพาะ
95 หน่วยกิต
92596100 การฝึกงานและเขียนแบบทางวิศวกรรม
1(0-3-2)
ENGINEERING WORKSHOP AND DRAWING
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบที่ตั้งฉากกัน การวาดภาพบนพิกัดฉาก (การเขียน
ภาพ 3 มิติ) การกําหนดขนาดและคําพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและภาพแผ่นคลี่ การ
เสก็ตร่างแบบ การเขียน แบบประกอบและภาพแยกชิ้นส่วน พื้นฐานในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
เขียนแบบ ปฏิบัติงานพื้นฐานในโรงงาน ได้แก่ วิธีการใช้เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจียร
นัย รวมทั้งการใช้เครื่องมือวัดและการร่างแบบชิ้นงาน การปฏิบัติงานเครื่องมือกลที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐาน งานเชื่อมโลหะด้วยแก๊สและไฟฟ้า งานเชื่อมมิก งานเชื่อมทิก งานโลหะแผ่นและการบัดกรี
Lettering: orthographic projection; orthographic drawing and pictorial drawings,
dimensioning and tolerancing ; sections, auxiliary views and development; freehand
sketches, detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing, workshop practices
on various machine tools, lathe, milling machine shaper, grinding machine, drilling machine,
tools grinding, operation measuring instruments, processes welding in oxyacetylene welding,
tig and mix welding, arc welding and sheet metals.
92596101 คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
ENGINEERING MATHEMATICS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ เวกเตอร์ จํานวนเชิงซ้อน เมทริทซ์และดีเทอร์มิแนนท์ การหาผลเฉลย
ของระบบสมการเชิงเส้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ การอินทิเกรต เทคนิค
การอินทิเกรต การอินทิเกรตหลายชั้น การประยุกต์ของการอินทิเกรต
Function and relation, vectors, complex number, matrices and determinant,
solution of linear system, limit and continuity, derivative, partial derivative and its
applications, integral, integral technique, multiple integral, applications of integral.
92596102 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
FUNDAMENTAL CHEMISTRY
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี โครงสร้างโมเลกุล ทฤษฎีพันธะต่างๆ ก๊าซและทฤษฎี
จลนศาสตร์ของก๊าซ อุณหพลศาสตร์เคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้าเบื้องต้น
This course covers structure of atoms, periodic table, chemical bonding,
molecular structure and bonding theories, gases and kinetic molecular theory;
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chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, and introduction to
electrochemistry.
92596103 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
PHYSICS 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
หน่วยและการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
อันตรกิริยาโน้มถ่วง การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาคและวัตถุแข็ง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอ
นิกอย่างง่าย คลื่นและการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นเสียง กลศาสตร์ของของไหล และความร้อนและอุณหพล
ศาสตร์
Units and measurement, scalar and vector quantities, force and motion,
Newton’s laws of motion, gravitational interaction, conservation of momentum and energy,
system of particles and rigid body, simple harmonic motion, wave and wave motion, sound
wave, fluid mechanics, and heat and thermodynamics.
92596104 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
PHYSICS 2
วิชาบังคับก่อน : 92596103 ฟิสิกส์ 1
PREREQUISITE : 92596103 PHYSICS 1
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า
ความจุไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สมการแมกซ์เวลล์ ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและทัศนศาสตร์กายภาพ และฟิสิกส์ยคุ ใหม่เบื้องต้น
Electricity and magnetism, electrostatics, Coulomb's law, electric field, Gauss's
law, potential, capacitance, direct and alternative current, electromagnetic field, wave
motion, electromagnetic wave, Maxwell’s equations, geometrical optics and physical optics
and introduction to modern physics.
92596105 ชีววิทยา
3(3-0-6)
BIOLOGY
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
แนวคิดหลักทางชีววิทยา เคมีของชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
พลังงานกับชีวิต หลักพันธุศาสตร์ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบ
อวัยวะของพืชและของสัตว์ชั้นสูง ปฏิกิริยาระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Biological concepts, chemical basis of life, chemical reaction in cell, structure
and function of cells, energy of life; Principles of genetics; evolution; structures and
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functions of tissues, organs and organ systems of higher plants and animals; interaction
between life and environment.
92596106 เคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
ORGANIC CHEMISTRY
วิชาบังคับก่อน : 92596102 เคมีพื้นฐาน
PREREQUISITE : 92596102 FUNDAMENTAL CHEMISTRY
โครงสร้ า งและพั น ธะเคมี ข องสารอิ น ทรี ย์ การเรี ย กชื่ อ ประเภทของปฏิ กิ ริ ย าเคมี อิ น ทรี ย์
สารประกอบอะลิฟาติกและอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สเตอริโอเคมี แอลกอฮอล์ อีเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโทน กรด
คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน
Introduction to the structures and chemical bonds of organic compounds,
nomenclature, types of organic reaction, aliphatic and aromatic hydrocarbon,
stereochemistry, alcohols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives,
amines.
92596107 เคมีอนินทรีย์
3(3-0-6)
INORGANIC CHEMISTRY
วิชาบังคับก่อน : 92596102 เคมีพื้นฐาน
PREREQUISITE : 92596102 FUNDAMENTAL CHEMISTRY
โครงสร้างอะตอม โครงสร้างโมเลกุลและพันธะเคมี แนวโน้มตามตารางธาตุ โครงสร้างของแข็ง
อย่างง่าย กรดและเบส ออกซิเดชันและรีดักชัน สมมาตรของโมเลกุล โลหะกลุ่มดี สารประกอบโคออร์ดิเนชัน
โครงสร้างทางอิเลคทรอนิกและสเปคตราของสารประกอบเชิงซ้อนกลุ่มดี และปฏิกิริยาของสารประกอบ
สารประกอบเชิงซ้อน
Atomic structure, molecular structure and bonding, periodic trends, the
structures of simple solids, acids and bases, oxidation and reduction, molecular symmetry,
the d-block metals, coordination compounds, electronic structure and spectra of d-metal
complexes, and reactions of complexes
92596108 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
3(3-0-6)
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
วิชาบังคับก่อน : 92596102 เคมีพื้นฐาน, 92596103 ฟิสิกส์ 1
PREREQUISITE : 92596102 FUNDAMENTAL CHEMISTRY, 92596103 PHYSICS 1
พื้นฐานความรู้ทางวัสดุศาสตร์ ได้แก่ พันธะเคมีในวัสดุ โครงสร้างผลึกที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
แผนผังวัฏภาคและการบําบัดด้วยความร้อน โครงสร้างและสมบัติของวัสดุที่สําคัญ ได้แก่ โลหะ เซรามิกส์ แก้ว
พอลิเมอร์ คอมพอสิตและวัสดุกึ่งตัวนํา การศึกษาสมบัติของวัสดุในด้านความร้อน ไฟฟ้า แสง และแม่เหล็ก
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกชนิด โครงสร้าง และการเตรียมวัสดุเพื่อการประยุกต์ให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานด้านวิศวกรรม
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This course will cover fundamentals of material science namely, chemical
bonding in materials, perfect and imperfect crystalline structures, phase diagram of materials
and heat treatment, structures and properties of important materials i.e., metals, ceramics
and glasses, polymers, composites and semiconductors, material properties in thermal,
electrical, optical and magnetic properties. The relationship between type, structure and
preparation of materials with respect to engineering applications will be sought.
92596109 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO NANOTECHNOLOGY
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
แนะนําหลักการและการประยุกต์ใช้งานศาสตร์ด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี แนะนํา
เครื่องมือและหลักการที่เกี่ยวข้องในสเกลระดับนาโน อภิปรายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานนาโนเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันและอนาคตทางด้านวิศวกรรม วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อิเล็กทรอนิกส์ และ พลังงาน
Introduction to the underlying principles and applications of the emerging field
of nanotechnology and nanoscience, Introduces tools and principles relevant at the
nanoscale dimension, Discusses current and future nanotechnology applications in
engineering, materials, physics, chemistry, biology, electronics and energy.
92596110 เทอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
THERMODYNAMICS
วิชาบังคับก่อน : 92596104 ฟิสิกส์ 2
PREREQUISITE : 92596104 PHYSICS 2
แนวคิดพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่ง กฎข้อที่สอง และกฎข้อที่สามของอุณหพล
ศาสตร์ เอนโทรปีความสัมพันธ์ของสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ สมดุลในระบบอุณหพลศาสตร์ สมดุลวัฏภาค
แผนภาพวัฏภาค ทฤษฎีอุณหพลศาสตร์ของสารละลาย อุณหพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมี
Basic concepts of thermodynamics, first, second, and third laws of
thermodynamics, entropy, relationship of thermodynamic properties, equilibrium in
thermodynamic systems, phase equilibrium, phase diagram, thermodynamic theory of
solutions, thermodynamics of chemical reactions.
92596111 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-2)
PHYSICS LABORATORY 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
หลั ก สู ต รในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ที่ จ ะยกระดั บ ความเข้ า ใจพื้ น ฐานทางฟิ สิ ก ส์
โดยหัวข้อทั้งหมดจะสอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 1 เช่น ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด การเคลื่อนที่เชิงเส้น
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แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย การทดลองเรื่องความโน้มถ่วงและ
การหาค่าความจุความร้อนจําเพาะ
The laboratory course aims to raise the basic understandings of the physics in
practices. The topics will be related to Physics 1, such as the experiments on use of
measurement instruments, rectilinear motion, force and Newton’s laws of motion, simple
harmonic motion, experiments in gravity, and specific heat capacity determination.
92596112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-2)
PHYSICS LABORATORY 2
วิชาบังคับก่อน : 92596111 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
PREREQUISITE : 92596111 PHYSICS LABORATORY 1
หลักสูตรในห้องปฏิบัติการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะยกระดับความเข้าใจพื้นฐานทางฟิสิกส์ โดย
หัวข้อทั้งหมดจะสอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 2 เช่น ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
การเหนี่ยวนําสนามแม่เหล็ก การแทรกสอดของแสง การเลี้ยวเบนของแสง และการโพลาไรซ์ของแสง
The laboratory course aims to raise the basic understandings of the physics in
practices. The topics will be related to Physics 2, such as electrostatics, direct current circuit
and alternating current circuit, magnetic field induction, interference of light, diffraction of
light, and polarization of light.
92596113 ปฏิบัติการเคมี
1(0-3-2)
CHEMISTRY LABORATORY
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความรู้ทั่วไปในปฎิบัติการเคมี การทําปริมาตรวิเคราะห์ และการทําคุณภาพวิเคราะห์ ปฏิบัติการ
เคมีทาง สมดุลเคมี อัตราเร็ว กรดเบส และการไทเทรต
An introduction to experimental chemistry, fundamental in qualitative and
quantitative analytical techniques, Experiments in equilibrium, kinetics, acid-base chemistry
and titrations
92596114 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS
วิชาบังคับก่อน: 92596101 คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม
PREREQUISITE : 92596101 ENGINEERING MATHEMATICS
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ลําดับและอนุกรม อนุกรมฟูเรียร์ อนุกรมเทเลอร์ ฟังก์ชันพิเศษ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ อนุพันธ์และ
อินทริกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เกรเดียนท์ เคิร์ล และไดเวอร์เจนซ์ อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพื้นผิว
สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์
Sequence and series, Fourier series, Taylor series, special functions, vector-valued
functions, derivative and integral of vector-valued functions, gradient, curl, and divergence,
line integral, surface integral, differential equation and its applications.
92596115 ความน่าจะเป็นและสถิติสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEER
วิชาบังคับก่อน: 92596101 คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม
PREREQUISITE : 92596101 ENGINEERING MATHEMATICS
พืน้ ฐานความน่าจะเป็นและสถิติ ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่
ต่อเนื่อง การประมาณค่าแบบช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์การ
ถดถอย การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทฤษฎีสถิติของเบย์ การประยุกต์สถิติกับ
งานทางวิศวกรรม
Fundamental concepts in probability and statistics, random variables, discrete and
continuous probability distributions, confidence intervals estimation, hypothesis testing,
sampling, regression analysis, statistical quality control, variance analysis, Bayesian statistic,
applications of statistical in engineering.
92596200 ฟิสิกส์และเคมีของพื้นผิว
3(3-0-6)
SURFACE PHYSICS AND CHEMISTRY
วิชาบังคับก่อน : 92596104 ฟิสิกส์ 2, 92596102 เคมีพื้นฐาน
PREREQUISITE : 92596104 PHYSICS 2 , 92596102 FUNDAMENTAL CHEMISTRY
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสมบัติของพื้นผิวซึ่งแตกต่างๆไปจากสมบัติของวัสดุดั้งเดิม เทคโนโลยีของ
พื้นผิวและรอยต่อ มุมมองพื้นผิวและวัสดุแบบมหภาค มุมมองพื้นผิวและวัสดุแบบอะตอมและโมเลกุล อันตร
กิริยาของโมเลกุลบนพื้นผิว โครงสร้างระดับอะตอมที่พื้นผิว ตัวเร่งปฏิกิริยา การกัดกร่อน ปรากฏการณ์
อะตอมที่พื้นผิวและเทคโนโลยีการปลูกฟิล์มบางพื้นผิว อิเล็กตรอนในวัสดุ รอยต่อโลหะและสารกึ่งตัวนํา
เทคนิคเฉพาะสําหรับวิเคราะห์พื้นผิว สมบัตพิ ื้นผิวของอนุภาคนาโน สมบัติพื้นผิวของอนุภาคนาโนในของเหลว
Basic concepts of surface properties, which differ from the bulk materials.
Physics technology of Surface and Interface, Macroscopic view of surface, Microscopic view
and Electronic properties at molecular level, Interactions on surface, Crystal structures,
Catalyst, Corrosion, Thin films growth, Electrons in materials, Electrons on surfaces, Surface
Analysis, Surface properties of solid nanomaterials, Surface properties of nanomaterials in
liquid.
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92596201 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
CIRCUITS AND ELECTRONICS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
สัญญาณและระบบ ระบบอนาลอกและดิจติ อล อุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้าทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
และวิธีการวิเคราะห์ วงจรขยายสัญญาณ การควบคุมและการป้อนกลับ ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน
อุปกรณ์สะสมพลังงาน สมบัติของอุปกรณ์ที่ทําจากสารกึ่งตัวนํา วงจรทรานซิสเตอร์ วงจรดิจิตอล พีชคณิต
บูลีน ประตูสญ
ั ญาณ วงจรเชิงผสมและวงจรโดยลําดับ การประมวลผลสัญญาณอนาลอกและดิจิตอล การ
แปลงสัญญาณอนาลอกและดิจิตอล การเชื่อมต่อและระบบอุปกรณ์การเชื่อมต่อ
Signal and system, analog and digital system, circuit elements, electric circuit
theory and analysis methods, amplifiers, control and feedback, operational amplifier and
applications, energy storage elements, semiconductor device characteristics, transistor
circuits, digital circuits, Boolean algebra, logic gates, combination and sequential circuits,
analog and digital signal processing, analog and digital signal conversion, interfacing and
interfacing instrumentation.
92596202 การออกแบบวัสดุและการจําลองแบบ
3(2-2-5)
MATERIALS DESIGN AND SIMULATION
วิชาบังคับก่อน : 92596114 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
PREREQUISITE : 92596114 ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS
หลักพื้นฐานของการจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เทคนิคและ
ซอฟแวร์สําหรับวิธีการคํานวณเชิงตัวเลข การวิเคราะห์ข้อมูล การจําลองแบบด้วยระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่อง
และระเบี ยบวิ ธีไฟไนต์เอลิ เมนต์ การคํ านวณจากหลักพื้นฐานทางควอนตัม ที่มีการผสมผสานหลักการณ์
หลากหลายทางฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์และกลศาสตร์ เพื่อทําความเข้าใจและสามารถนําปรากฏการณ์ของวัสดุ
โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างอะตอม โครงสร้างวัสดุ ไปใช้งาน
Basic concepts of computer modeling in science and engineering, Techniques
and software for numerical calculation, data analysis, finite difference and finite element
modeling, First principle calculation combine multiscale physics, chemistry, material science
and mechanics with the aim of understanding and utilizing materials phenomena on the
electronic structure,atomistic,microstructural,and continuum levels.
92596203 กลศาสตร์ควอนตัม
3(3-0-6)
QUANTUM MECHANICS
วิชาบังคับก่อน : 92596104 ฟิสิกส์ 2
PREREQUISITE : 92596104 PHYSICS 2
ข้ อ จํ า กั ด ของกลศาสตร์ ดั้ ง เดิ ม จุ ด กํ า เนิ ด ของกลศาสตร์ ค วอนตั ม การแผ่ รั ง สี ข องวั ต ถุ ดํ า
ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก สเปกตรัมอะตอม คลื่นเดอบรอย ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค ทฤษฎีควอมตัมยุค
เก่า ทฤษฎีควอมตัมยุคใหม่ ปรากฎการณ์ควอนตัมในชีวิตประจําวัน ปรัชญาและความหมายของกลศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

213

มคอ. 2

ควอนตัม สัจพจน์พื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชันคลื่น ไอเกนฟังก์ชันและค่าไอเกน ทฤษฎีการวัดค่า
จากฟังก์ชันคลื่นและควอมตัมโอเปอเรเตอร์ สมการชโรดิงเงอร์หนึ่งมิติ ปัญหาพลังงานศักย์หนึ่งมิติ การแกว่ง
แบบฮาร์มอนิก หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ฟังก์ชันคลื่นที่ขึ้นเวลา สมการชโรดิงเงอร์สามมิติ อะตอม
ไฮโดรเจน โมเมนตัมเชิงมุมและสปิน การทับซ้อนของสถานะ อะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว
Limitation of classical mechanics, the beginnings of quantum mechanics, blackbody radiation, photoelectric effect, atomic spectra, de Broglie wave, wave-particle duality,
old quantum theory, modern quantum theory, quantum phenomena in daily life, the
philosophy and meanings of quantum mechanics, the basic postulates of quantum
mechanics, wavefunctions, Eigenfunctions and Eigenvalues, quantum measurement and
quantum operators, one-dimensional Schrödinger wave equation, one-dimensional potential
problem, harmonic oscillator, Heisenberg’s uncertainty principle, time-dependent
wavefunctions, Three-dimensional Schrödinger wave equation, Hydrogen atoms, Angular
momentum and spin, Degeneracy, multielectron atoms.
92596204 สถานะของของแข็งและวัสดุสารกึ่งตัวนํา
3(3-0-6)
SOLID STATE AND SEMICONDUCTOR MATERIALS
วิชาบังคับก่อน : 92596108 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
PREREQUISITE : 92596108 MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
โครงสร้างผลึก แลตทิชส่วนกลับ ตําหนิ การยึดเหนี่ยวผลึก โฟนอน แบบจําลองอิเล็กตรอนอิสระ
ทฤษฎีแถบพลังงาน ตัวนํายวดยิ่ง สมบัติเชิงไฟฟ้า และแม่เหล็กของของแข็ง ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา วัสดุสารกึ่ง
ตัวนํา ผลึกสารกึ่งตัวนํา สารกึ่งตัวนําที่บริสุทธิ์ สารเจือ การเกิดอิเล็กตรอนและโฮล ความหนาแน่นของ
อิเล็กตรอนและโฮล ระดับเฟอร์มิและการเปลี่ยนแปลง การนําไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนํา กระแสดริฟท์ กระแส
แพร่ สมการต่อเนื่อง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนําชนิดต่างๆ
Crystal structure, crystal lattice, phonon, model of free electrons, theory band
structure, superconductor, electrical and magnetic properties of solids theory of
semiconductor, semiconductor materials, electron and hole in semiconductor. concentration
of electrons and holes, fermi level, electrical conductivity of semiconductors, drift current,
diffusion current, continuity equation, semiconductor devices.
92596205 วัสดุพอลิเมอร์
3(3-0-6)
POLYMERIC MATERIALS
วิชาบังคับก่อน : 92596108 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
PREREQUISITE : 92596108 MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ การสังเคราะห์และเทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์ สัณฐานวิทยา
ของพอลิเมอร์ สมบัติวิสโคอิลาสติกของพอลิเมอร์ สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า และ
สมบัติทางแสงของพอลิเมอร์ ภาพรวมของกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์
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Fundamental polymer science, polymer syntheses and polymerization
techniques, polymer morphologies, viscoelasticity of polymers, mechanical, thermal
electrical and optical properties of polymers, overview of polymer processing.
92596206 กลศาสตร์ของวัสดุนาโน
3(3-0-6)
MECHANICS OF NANOMATERIALS
วิชาบังคับก่อน : 92596104 ฟิสิกส์ 2
PREREQUISITE : 92596104 PHYSICS 2
บทนําเกี่ยวกับวัสดุระดับนาโน หลักการเบื้องต้นของสมบัติเชิงกลของวัสดุนาโน ทฤษฎีพลศาสตร์
ระดับโมเลกุล กลศาสตร์ของโครงร่างผลึก อันตรกิริยาระหว่างอะตอม กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและการ
ประยุกต์ สิ่งประดิษฐ์เชิงกลระดับนาโน
Introduction to nanosized and nanoscale materials, fundamentals of the
mechanical properties of materials molecular dynamics, lattice mechanics, interaction
among atoms, Atomic force microscopy and applications, nano-mechatronic devices.
92596207 เทคโนโลยีการสร้างวัสดุระดับไมโครและนาโน
3(3-0-6)
MICRO AND NANO MATERIALS FABRICATION TECHNOLOGY
วิชาบังคับก่อน : 92596106 วัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม
PREREQUISITE : 92596106 MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
การเคลือบวัสดุนาโน การสลักลายบนวัสดุโดยการฉายแสง การใช้ลําอิเล็กตรอน การสลักลาย
ระดับนาโน การจัดเรียงวัสดุที่ระดับนาโน การปลูกสร้างในสุญญากาศ และด้วยลําอนุภาคแบบอะตอมและ
โมเลกุล การพิมพ์ลวดลายระดับไมโคร การพิมพ์ระดับไมโครด้วยเทคนิคอิงค์เจท การปลูกสร้างด้วยวิธีไฟฟ้า
เคมี การปลูกด้วยกระบวนการจัดเรียงตัวเอง การวิเคราะห์สมบัติของฟิล์มวัสดุนาโน ทักษะพื้นฐานในการ
ออกแบบโครงสร้างระดับนาโน
Nanomaterial coating, photolithography, electron beam lithography,
nanolithography, nanoscale, vacuum deposition, atomic and molecular beam deposition,
micro-contact printing, inkjet micro-printing, electrochemical deposition, self assembly
deposition, nanomaterial film characterization and basic skill of nanostructure design
92596208 หัวข้อพิเศษ
SPECIAL TOPICS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวัสดุนาโน
Lecture in topics of modern nano-material technology
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92596209 ปฏิบัติการวัสดุนาโน
1(0-3-2)
NANOMATERIAL LABORATORY
วิชาบังคับก่อน : 925396104 ฟิสกิ ส์ 2
PREREQUISITE : 92596104 PHYSICS 2
หลักการและปฏิบัติการของเครื่องมือทางสเปคโทรสโกปีระดับอะตอมและโมเลกุล ตัวอย่างเช่น
อะตอมมิกแอพซอร์พชัน, อัลตร้าไวโอเลต-วิสิเบิ้ล ออเจร์อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี อินฟาเรดสเปคโทรเมตรี
รามานสเปคโทรเมตรี และการตรวจสอบสมบัติทางโครงสร้างของวัสดุด้วยการวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ การ
ตรวจวัดพื้นผิวของวัสดุด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบเลื่อนกราดและกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม
Principle and operation of instruments for atomic and molecular spectroscopy
for examples atomic absorption, ultraviolet-visible Auger electron spectroscopy, infrared
spectrometry, Raman spectrometry and material structure characterization using X-ray
diffraction, material surface investigation using scanning electron microscope (SEM) and
atomic force microscope (AFM).
92596210 ปฏิบัติการวัสดุนาโนขั้นสูง
1(0-3-2)
ADVANCED NANOMATERIAL LABORATORY
วิชาบังคับก่อน : 92596212 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดวัสดุนาโนขั้นสูง
PREREQUISITE : 92596212 ADVANCED NANOMATERIAL INSTRUMENTATION
LABORATORY
การทดลองด้านการปลูกสร้างวัสดุและการตรวจวิเคราะห์สมบัติของวัสดุตามห้องปฏิบัติการวิจัย
ต่างๆในวิทยาลัย
Experiments of material fabrication and material characterization in the
laboratories of the college.
92596211 เครื่องมือวัดสําหรับวัสดุโครงสร้างระดับนาโน
3(2-2-5)
INSTRUMENTATION FOR NANOSTRUCTURE
MATERIALS
วิชาบังคับก่อน : 92596103 ฟิสิกส์ 1
PREREQUISITE : 92596103 PHYSICS 1
เทคนิคและเครื่องมือวัดด้วยการวิเคราะห์สเปคตรัมจากปรากฎการณ์แบบต่างๆ ดังนี้ การแทรก
สอดของรังสีเอ๊กซ์ การดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ การกระเจิงแบบรามาน การกระเจิงย้อนกลับแบบรัทเทอร์ฟอร์ด การ
กระจายตัวของอิเล็คตรอน ออร์เจอิเล็คตรอน กล้องจุลทรรศน์ระดับสูงแบบต่างๆเช่น TEM SEM AFM เป็น
ต้น
Techniques and instruments for spectral analysis of following phenomena: X-ray
diffraction, X-ray absorption, Raman scattering, Rutherford back scattering, electron
dispersive, and Auger electron. Advanced microscopes such as TEM, SEM, AFM, etc.

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

216

มคอ. 2

92596212 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดวัสดุนาโนขั้นสูง
1(0-3-2)
ADVANCED NANOMATERIAL INSTRUMENTATION LABORATORY
วิชาบังคับก่อน : 92596209 ปฏิบัติการวัสดุนาโน
PREREQUISITE : 92596209 NANOMATERIAL LABORATORY
หลั ก การและปฏิ บั ติ ก ารของเครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ช นิ ด ต่ า งๆ ได้ แ ก่ การวั ด พื้ น ผิ ว ด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศ์แรงอะตอม, การวัดค่าความแข็งด้วยเครื่องทดสอบความแข็งวิกเกอร์ส
การวัดหมู่ฟังก์ชันด้วยเครื่องวิเคราะห์สารด้วยอินฟาเรด, การวัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่องอัลตร้าไวโอเลต-วิสิ
เบิ้ล, การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเชิงทฤษฏีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
Principle and operation of instruments for optical characterization using optical
microscope ans atomiv force spectroscopy, hardness characterization using vickers hardness,
functional group characterization using infared spectroscopy, uv-vis absorption
characterization using untraviolet-visible spectroscopy, study the properties of materials
using a computer program
92596213 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
COMPUTER PROGRAMMING
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม
และอัลกอริธึม ซอฟท์แวร์ระบบเบื้องต้น ตัวแปลภาษาและระบบปฏิบัติการ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงาน
ต่าง ๆ รวมทั้งการประมวลผลข้อมูล
Function structure of a computer, Computer languages and algorithm,
Introduction to interpreters, compiler and operating system, Applications of computer in
data processing.
92596214 การประยุกต์ใช้งานและออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
MICROCONTROLLER SYSTEM APPLICATIONS AND DESIGN
วิชาบังคับก่อน : 92596213 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PREREQUISITE : 92596213 COMPUTER PROGRAMMING
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมภายใน ระบบสัญญาณเวลาต่างๆ การเชื่อมต่อหน่วยความจําและ
อุ ป กรณ์ อิ น พุ ท -เอาต์ พุ ท การเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ ควบคุ ม การทํ า งานของไมโครคอนโทรเลอร์ หลั ก การ
ประยุกต์ใช้และการออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานวัดการควบคุมอุปกรณ์และกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม
Structure and architectures, timing diagrams, memory and input-output device
interface, programming for micontroller control, principles of microcontroller application and
design for systems control and industrual processes.
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92596215 วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้ระดับนาโน
3(3-0-6)
MAGNETIC MATERIALS AND NANOSCALE APPLICATIONS
วิชาบังคับก่อน : 925396104 ฟิสิกส์ 2
PREREQUISITE : 92596104 PHYSICS 2
ทฤษฎีแม่เหล็กเบื้องต้น สารแม่เหล็ก ปรากฏการณ์แม่เหล็ก กระบวนการแมกนีไทเซชัน ทฤษฎี
ความต้านทานแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กนาโน การเตรียมวัสดุแม่เหล็กนาโน การตรวจวัดวัสดุแม่เหล็กนาโน การ
ประยุกต์ใช้วัสดุแม่เหล็กนาโน แนวโน้มเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลของวัสดุแม่เหล็กนาโน
Fundamental magnetic theory, magnetic materials, magnetic phenomenon,
magnetization process, magnetoresistance theory, nanomagnetic materials, nanomagnetic
material preparation, probing of nanomagnetic materials, application of nanomagnetic
materials, data storage technology trend of nanomagnetic materials.
92596216 แม่เหล็กไฟฟ้าและทัศนศาสตร์
3(3-0-6)
ELECTROMAGNETIC AND OPTICS
วิชาบังคับก่อน : 925396104 ฟิสิกส์ 2
PREREQUISITE : 92596104 PHYSICS 2
ทฤษฎีไฟฟ้าและแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าและแม่เหล็ก ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมการแมกซ์เวลล์
เชิงปริพันธ์และอนุพันธ์ การเคลื่อนที่ของคลื่นแสงในสุญญากาศและตัวกลางวัสดุ แสงเชิงเรขาคณิต ทฤษฎี
คลื่นของแสง แสงเชิงคลื่นโพลาไรเซชั่น ทฤษฎีควอนตัมของแสง อันตรกิริยาระหว่างแสงกับสสาร ทฤษฎีฟิล์ม
บางทางแสง การตรวจสอบวัสดุโดยใช้หลักทางแสง
Electric and magnetic theory, electric and magnetic field, electromagnetic wave
theory, Maxwell’s equations in integral and differential form, wave propagation in free space
and material media, geometrical optics, wave theory of light, wave optics, polarization,
quantum theory of light, interaction between light and matter, optical thin film theory, light
absorption and emission of materials, material characterization using optical methods.
92596217 กระบวนการทางวิศวกรรมและการควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
PROCESS ENGINEERING AND QUALITY CONTROL
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การแนะนํากระบวนการและงานเกี่ยวกับวิศวกรรมวัสดุ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
ของอุตสาหกรรม เช่น การเลือกกระบวนการ การออกแบบ การปฏิบัติการ การจัดการ การควบคุณภาพ
กระบวนการของอุ ต สาหกรรมต้ น แบบ การจั ด การพลั ง งานและของเสี ย ตั ว อย่ า งกระบวนการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์, กระดาษ, ปูนซีเมนต์ เป็นต้น
Introduction to material engineering processes, basic knowledge in processes of
industries i.e. process selection, process design, operation, management, process control,
energy and waste management, example of industrial process such as electronics, paper,
cement, etc
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92596218 การสังเคราะห์วัสดุนาโนขั้นสูงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
ADVANCED NANOMATERIALS SYNTHESIS AND APPLICATION
วิชาบังคับก่อน : 92596108 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
PREREQUISITE : 92596108 MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสังเคราะห์วัสดุนาโนขั้นสูง ซึ่งได้แก่ อนุภาคนาโน เส้นใยนาโน วัสดุ
โพรงนาโน วัสดุนาโนคอมโพสิต และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการสังเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์ โครงสร้าง
และสมบัติต่างๆ เพื่อให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
General knowledge of advanced nanomaterials i.e. nanoparticle, nanofiber,
nanoporous, nanocomposite and related materials. Preparation and characterization
techniques, structure and properties are included. Applications of these materials can be
applied to recently technologies.
92596219 การพัฒนาทักษะเชิงวิจัย
3(3-0-6)
RESEARCH SKILL DEVELOPMENT
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี สํา หรับ การทํ างานวิ จัย ทัก ษะการตั้ง คํา ถาม วิ เ คราะห์แ ละแก้ ปัญ หา การ
วางแผนงานวิจัย การค้นคว้าทบทวนงานตีพิมพ์, ฐานข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การใช้คํา
สําคัญ ซอฟท์แวร์การอ้างอิงงานตีพิมพ์ การเขียนเชิงวิชาการ ทักษะการจดบันทึก การสรุปสาระสําคัญ การ
ออกแบบการทดลอง การใช้เหตุ ผลและการวิจารณ์ผล ทักษะการสรุปความ การนําเสนออย่างมืออาชีพ
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สิทธิบัตรและการค้นคว้าหาสิทธิบัตร จรรณยาบรรณนักวิจัย
Professional practice for research, problem formulation, analysis and problemsolving skills, research planning, literature review, scientific citation database, keywords,
citation software, professional writing, note-taking skills, summarizing main ideas,
experimental design, reasoning and discussion, drawing conclusion, professional
presentation, creativity and innovation, patents and patent search, research ethics
92596220 สัมมนา
1(0-3-2)
SEMINAR
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
นักศึกษาต้องเสนอการสัมมนาจากหัวข้อที่อาจารย์ประจําวิทยาลัยแนะนําอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
อาจมีการเชิญผู้บรรยายจากหน่วยงานอื่นมาร่วมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจด้วย
Student must give at least one seminar in the subject which is approved by the
college's academic staff. External speaker may be invited to give the seminar on the
interested topics.
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92596221 โครงงานพิเศษ 1
3(0-9-0)
SPECIAL PROJECT 1
วิชาบังคับก่อน : 92596219 การพัฒนาทักษะเชิงวิจัย
PREREQUISITE : RESEARCH SKILL DEVELOPMENT
เป็นการศึกษาเอกสารงานวิจัยเพื่อทําโครงร่างของโครงงานพิเศษ โดยการเตรียมหัวข้อและ
แนวทางการศึกษาวิจัย ตลอดจนการเริ่มทําการวิจัยในเบื้องต้น ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลและการควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการในวิทยาลัย และมีการนําเสนอผลงานค้นคว้า
ในช่วงปลายภาคเรียน
Study interesting literatures for planning the special project, project topic and
research method preparation and basic research progress. The project proposal must be
under supervision of the supervisor and the project topic must be approved by the college’s
committee. The results of the study must be presented to the committee at the end of the
semester.
92596222 โครงงานพิเศษ 2
3(0-9-0)
SPECIAL PROJECT 2
วิชาบังคับก่อน : 92596221 โครงงานพิเศษ 1
PREREQUISITE : 92596221 SPECIAL PROJECT 1
เป็นการศึกษาวิจัยและทดลองต่อจากโครงงานพิเศษ 1 พร้อมกันนี้นักศึกษาต้องส่งรายงานวิจัย
ฉบับสมบู รณ์ซึ่ งรวมถึง ผลของการวิจัยทดลอง การวิเคราะห์ผล และบทสรุป และนําเสนองานวิจั ยฉบับ
สมบูรณ์ต่อคณะกรรมการในวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของวิชานี้
This is a research project continuing from special project 1. Students must
submit a full project report including experimental results, interpretation and conclusion and
then present their complete research to the college’s committee at the end of the course.
92536300 การประยุกต์ใช้และแนวโน้มของวัสดุนาโน
3(3-0-6)
APPLICATIONS AND TRENDS OF NANOMATERIALS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การประยุกต์ใช้งานของวัสดุนาโนในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัช เคมีและวัสดุขั้นสูง การ
สื่ อ สาร การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ยานยนต์ อากาศยาน สิ่ ง ทอง และการเกษตร รวมถึ ง แนวคิ ด ใหม่ แ ละ
ความก้าวหน้าทางด้านวัสดุนาโน
Some applications of nanomaterials in medical and pharmaceutical products,
chemicals and advanced materials, communications, energy conservation, automotives,
aerospace, textiles and agricultures including recent ideas and progress in nanomaterials.
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92596301 อุปกรณ์ตรวจรู้ชีวภาพ
3(3-0-6)
BIOSENSORS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
นิยามและหลักการทั่วไปของอุปกรณ์ตรวจรู้ชีวภาพ ชนิดของอุปกรณ์ขยายสัญญาณ ลักษณะ
ของอุปกรณ์ตรวจรู้ชีวภาพ โมเลกุลตรวจจับทางชีวภาพ การตรึงสารชีวโมเลกุล อิมมูโนไบโอเซนเซอร์ ดีเอนเอ
ไบโอเซนเซอร์ เอนไซมาติกไบโอเซนเซอร์ อุปกรณ์ตรวจรู้ชีวภาพทางเคมีไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจรู้ชีวภาพทางแสง
การนําส่งยากับอุปกรณ์ตรวจรู้ชีวภาพ
A description of biosensor and general principles, types of transducers,
characteristic of biosensors, bioreceptor molecules, immobilization of biomolecule,
immunobiosensors, DNA biosensors, enzymatic biosensors, electrochemical biosensors,
optical biosensors, drug delivery and biosensors.
92596302 นาโนโฟโตนิกส์
3(3-0-6)
NANOPHOTONICS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ผลึกโฟโตนิกส์ โฮลีย์ไฟเบอร์ แสงของสนามใกล้ พลาสโมนิกนาโนโฟโตนิกส์ วงจรนาโนโฟโตนิกส์
โฟโตนิกส์ในวัสดุ นาโนสเกลออปโตอิเล็กทรอนิกส์
Photonic crystals, holey fibers, near field optics, plasmonic, nanophotonics,
photonic nanocircuits, photonics in materials, nanoscale optoelectronic.
92596303 ระบบไฟฟ้าเครื่องกลระดับจุลภาคและนาโน
3(3-0-6)
MICRO/NANO-ELECTRO-MECHANICAL SYSTEMS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค และเครื่องกลระดับนาโน หลักการออกแบบ การจําลองการทํางาน
ด้วยคอมพิวเตอร์และข้อจํากัดต่างๆ การสร้างอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยเทคนิคที่ใช้สร้างโครงสร้างขนาดเล็กชนิด
ต่างๆ การทดสอบการทํางานและประสิทธิภาพ และการประยุกต์ใช้ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจรู้ขนาดเล็ก
อุปกรณ์ตรวจรู้ด้านชีวภาพ เป็นต้น และอุปกรณ์นาโนชนิดต่างๆ
Micro/nano-electro-mechanical systems (MEMs/NEMs) or micromachines, design
and simulation of MEMs devices and their behavior, fabrication of MEMs devices and
microstructures, testing and characterization of MEMs devices, application of MEMs devices
such as microsensor and biosensor etc. introduction to nano-devices.
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92596304 อนุภาคนาโน
3(3-0-6)
NANOPARTICLES
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุภาคนาโนอินทรีย์และอนินทรีย์ การรวมกลุ่มและการกระจายอนุภาค
สมบัติทางแสงไฟฟ้า แม่เหล็ก และความร้อนของอนุภาคนาโน การกระจายขนาดอนุภาคและพื้นที่ผิว การดูด
ซับและความว่องไวของพื้นผิว การเตรียมอนุภาคนาโนอินทรีย์และอนินทรีย์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในการ
เคลือบผิว วัสดุขั้นสูง การดูดซับ การเร่ง ปฏิกิริยา และทางด้านสิ่งแวดล้อม
Introduction to organic and inorganic nanoparticles, agglomeration and
dispersion, optical, electrical magnetic and thermal properties of nanoparticles, size
distribution and surface area, adsorption and surface reactivity, preparations of organic and
inorganic nanoparticles, some application in coatings, advance materials, adsorption,
catalysis and environments.
925396305 การสร้างวัสดุนาโนด้วยวิธีทางกายภาพ
3(3-0-6)
PHYSICAL FABRICATION OF NANOMATERIALS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสังเคราะห์และประกอบวัสดุนาโนด้วยวิธีทางกายภาพ ได้แก่ การ
สะสมไอและการสะสมด้วยวีธีทางไฟฟ้า การป่นเส้นใยด้วยวิธีทางไฟฟ้า การพอลิ เมอรไรซ์ด้วยวิธีทางไฟฟ้า
การพ่นด้วยความร้อน การเคลือบไอออน และนาโนลิโทกราฟี
Introduction to physical techniques for assembling of nanomaterials; vapor and
electrodeposition, electrospinning, electropolymerization, thermal spraying, ion sputtering
and nanolithography.
92596306 การสร้างวัสดุนาโนด้วยวิธีทางเคมี
3(3-0-6)
CHEMICAL FABRICATION OF NANOMATERIALS
วิชาบังคับก่อน : 92596102 เคมีพื้นฐาน
PREREQUISITE : 92596102 FUNDAMENTAL CHEMICAL
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การสั ง เคราะห์ แ ละประกอบวั ส ดุ น าโนด้ ว ยวิ ธี ท างเคมี ได้ แ ก่ การ
ตกตะกอนร่วม ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง การสังเคราะห์แบบโซล-เจล การสังเคราะห์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล
และการประกอบขึ้นเองของโมเลกุล
Introduction to chemical synthesis routes and assembling for nanomaterials;
coprecipitation, solid state reaction, so-gel synthesis, hydrothermal synthesis, and molecular
self-assembling methods.
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92596307 เทคนิคทางชีววิทยาของเซลล์
3(3-0-6)
CELL BIOLOGY TECHNIQUES
วิชาบังคับก่อน : 92596105 ชีววิทยา
PREREQUISITE : 92596105 BIOLOGY
ทฤษฎีของวิธีการและเทคนิคทางชีววิทยาของเซลล์ การจัดการเกี่ยวกับเซลล์ การแยกและ
วิเคราะห์องค์ประกอบของเซลล์ ด้วยการปั่นเหวี่ยง สเปกโตสโคปี โครมาโตกราฟี เจลอิเลคโตรโฟริซิส และ
การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์
The theory of methodologies and techniques in cell biology, cell manipulation,
separation and analysis of cellular components by centrifugation, spectroscopy,
chromatography gel electrophoresis, and microscopy study.
92596308 การเร่งปฎิกิริยา
3(3-0-6)
CATALYSIS
วิชาบังคับก่อน : 92596102 เคมีพื้นฐาน
PREREQUISITE : 92596102 FUNDAMENTAL CHEMISTRY
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าและปฏิ กิ ริ ย าของตั ว เร่ ง ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าชนิ ด ต่ า งๆ
กระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา และการประยุกต์
ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Basic concept of catalyst and catalytic reactions, types of catalysts, catalyst
preparation, physical characterization of catalyst, and the applications of catalyst in
petrochemical industries.
92596309 การปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยวัสดุนาโน
3(2-2-5)
NANOMATERIALS INVESTIGATION LABORATORY
วิชาบังคับก่อน : 92596108 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
PREREQUISITE : 92596108 MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการตรวจวิเคราะห์วัสดุแบบบูรณาการ โดยมุ่งสร้าง
ทักษะการวางแผนออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการตรวจหาวัสดุนาโนในวัสดุต่างๆและศึกษา
สมบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมของวัสดุนาโนนั้น รวมทั้งเรียนรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมของวัสดุที่
ระดับนาโน
A practical-based learning course which is aimed to develop an integrated
knowledge of nanomaterials characterization. This covers a design of investigation protocols
to find nanomaterials in common materials and to investigate their direct and indirect
properties, including materials failures caused degradation processes at the nanoscale.
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92596310 การวิจัยดําเนินงาน
3(3-0-6)
OPERATIONS RESEARCH
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การศึกษาในด้านการวิจัยและดําเนินงาน วิธีการวิจัย การปฏิบัติการเน้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่หรือหน่วยงานที่มีปัญหา
Study of operation research, research methodology, the subject emphasizes on
engineering problem solving in operation research within the organization
92596311 นาโนเทคโนโลยีสําหรับกักเก็บพลังงาน
3(3-0-6)
NANOTECHNOLOGY FOR ENERGY STORAGE
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
เทคโนโลยีพลังงานในด้านนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโนสําหรับการผลิตและการการจัดเก็บ การ
สังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใ ช้งานวัส ดุนาโนที่ใช้สําหรับแหล่งพลังงานต่ างๆ เช่น เซลล์
แสงอาทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิง ตัวเก็บประจุยิ่งยวดและแบตเตอรี่
Energy technologies in the aspect of Nanotechnology, nanomaterials used for
energy production, storage, transmission and conservation. Synthesis, characterization, and
application of nanomaterials used for energy sources such as solar cells, fuel cells,
supercapacitors and batteries
92596312 นาโนเทคโนโลยีในเครื่องสําอางและระบบนําส่งยา
3(3-0-6)
NANOTECHNOLOGY IN COSMETIC AND DRUG DELIVERY
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
เนื้อหาเชิงบูรณาการของการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในเครื่องสําอางและระบบนําส่งยา ประเภท
ของวัสดุนาโนและ ข้อจํากัดในการใช้เครื่องสําอาง นาโนเทคโนโลยีและการเตรียมในระบบนําส่งยา การ
ตรวจวัดด้านความปลอดภัยในการใช้อนุภาคนาโนในเครื่องสําอางและระบบนําส่งยา
Integrated study of application of nanomaterials used in cosmetics and drug
delivery, Types of nanomaterials, Black-box warnings for nanocosmetics, Nanotechnologybased drug delivery systems, Preparation of nanoparticles, Characterization methods for
safety assessment of nanoparticles in nanocosmetics and drug delivery
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92596313 ความปลอดภัยในโรงงาน
3(3-0-6)
INDUSTRIAL SAFFTY
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ธรรมชาติและการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายในโรงงานอุ ตสาหกรรม ขั้นตอนเชิงแก้
เยียวยาต่ออันตราย หลักการของการควบคุมสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย หลักการของการจัดการความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรมมูลฐาน เทคนิคการปฐมพยาบาล
Natures and preventive of hazardous environment in industry; remedial procedures
to hazards; principles of industrial environmental control; safety laws; principles of safety
management; elementary industrial psychology; first aid techniques.
92596314 อุปกรณ์เปล่งแสงและเทคโนโลยีการแสดงผล
3(3-0-6)
LIGHT EMITTING DEVICES AND DISPLAY TECHNOLOGY
วิชาบังคับก่อน : 92596204 สถานะของของแข็งและวัสดุสารกึ่งตัวนํา
PREREQUISITE : 92596204 SOLID STATE AND SEMICONDUCTOR MATERIALS
ทบทวนการนําไฟฟ้าในสารอินทรีย์และอนินทรีย์ เคมีโคออดิเนต กลไกการเปล่งแสงของวัสดุ
การออกแบบโครงสร้างสารเปล่งแสง แนะนําความรู้เบื้องต้นและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจอแสดงผล
ไดโอดเปล่งแสงและอุปกรณ์เปล่งแสงสารอินทรีย์ กระบวนการเตรียม วิธีการตรวจวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ของสี ทรานซิสเตอร์แบบฟิล์มบาง วงจรพิกเซลและรูปแบบวงจรขับแบบพาสซีฟและแอคทีฟ
Review of electrical conductivity in organic and inorganic materials, coordination
chemistry, luminescent mechanism of material, molecular designs for the enhancement of
the luminescence, introduction and theory on display technology, light-emitting diodes and
organic light-emitting devices, preparation process, characterization methods, color science
and engineering, thin-film transistors, pixel circuits and driving schemes for passive and active
Matrix displays.
92596315 โฟโตโวลทาอิกโครงสร้างนาโนและวิศวกรรมเซลล์แสงอาทิตย์
3(2-2-5)
NANOSTRUCTURE PHOTOVOLTAIC AND SOLAR CELL ENGINEERING
วิชาบังคับก่อน : 92596204 สถานะของของแข็งและวัสดุสารกึ่งตัวนํา
PREREQUISITE : 92596204 SOLID STATE AND SEMICONDUCTOR MATERIALS
โฟโตโวลทาอิกเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นไฟฟ้าเป็นผลมาจากที่พลังงานแสงไปทําให้เกิดคู่
อิเล็กตรอน-โฮลภายในสารกึง่ ตัวนําและเกิดการส่งผ่านประจุได้ การทีจ่ ะเข้าใจได้นั้นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติ
ของสารกึ่งตัวนําและหลักการระหว่างรอยต่อของสารกึ่งตัวนําต่างชนิดกัน และเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใหม่เน้น
การปรับปรุงค่าประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต โดยการนําเอาวัสดุที่มีโครงสร้างนาโน ที่ต่างชนิดกัน ทําการ
ตรวจสมบัติเฉพาะรวมถึงการประดิษฐ์เป็นโฟโตโวลทาอิกเซลล์แสงอาทิตย์จากวัสดุสารอินทรีย์และอนินทรีย์
โครงสร้างนาโนแบบต่างๆ
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The photovoltaic energy conversion consists of absorption of photon energy
producing electron-hole pairs in semiconductor and charge carrier separation. It is important
to learn the basic properties of semiconductor and principle of conventional p-n junction
solar cell. The new type of solar cell will give you hint to improve solar cells regarding
efficiency and manufacturing cost with the concepts of solar cell using nanocrystalline
materials, types of photovoltaic, characterization and fabrication of organic and inorganic the
solar cells based on nanostructure materials.
92596316 เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการบนชิป
3(2-2-5)
LAB-ON-CHIP TECHNOLOGY
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
แนะนําความรู้เบื้องต้นและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ขนาดไมครอนในระบบ LOC วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ ระบบ LOC สําหรับตรวจวัดทางเคมีชีวภาพ การออกแบบและการสร้างอุปกรณ์และทางเดินของ
ไหลขนาดเล็ก เช่น ท่อ ปั๊ม วาล์ว ห้องผสมสาร เซนเซอร์ตรวจจับ ตัวให้ความร้อน ฟิล์มบางขั้วโลหะ การนํา
ประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
Introduction and theory on LOC, micro devices in LOC system, characterization
methods, LOC system for biosensor, LOC Design and Fabrications such as tube, pump, valve,
mixing chamber, sensor, heater and thin film electrode, Applications of LOC
92596400 สหกิจศึกษา
6(0-320-0)
CO-OPERATIVE EDUCATION
วิชาบังคับก่อน : 92596217 กระบวนการทางวิศวกรรมและการควบคุมคุณภาพ
92596219 การพัฒนาทักษะเชิงวิจัย
PREREQUISITE : 92596217 PROCESS ENGINEERING AND QUALITY CONTROL
92596219 RESEARCH SKILL DEVELOPMENT
นักศึกษาจะต้องผ่านการปฏิบัติการในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเป็นระยะเวลา
1 ภาคการศึกษา
Students who take cooperative education must complete 1 semester of training
with one or more studying field in relevant companies.
92596401 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ
6(0-320-0)
OVERSEA TRAINING
วิชาบังคับก่อน : 92596217 กระบวนการทางวิศวกรรมและการควบคุมคุณภาพ
92596219 การพัฒนาทักษะเชิงวิจัย
PREREQUISITE : 92596217 PROCESS ENGINEERING AND QUALITY CONTROL
92596219 RESEARCH SKILL DEVELOPMENT
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นักศึ กษาจะต้องผ่ านการปฏิบัติการในสถานศึกษาหรื อสถานประกอบการในต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
Students who take oversea training must complete 1 semester of training abroad
in the relevant field in the universities or companies.
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ภาคผนวก ฉ
รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
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ภาคผนวก ช
เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร
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เหตุผลการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
ฉบับปี พ.ศ. 2553
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม
ครั้งที่……..……./………..……… เมื่อวันที่……………………………………………..………..
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
4.1 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาให้สามารถใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพในปัจจุบัน
4.2 เพิ่มรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเนื้อหาในส่วนของการประยุกต์ใช้ในรายวิชาดังกล่าว เพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจในรายวิชามากขึ้น
4.3 เปลี่ยนรายชื่อวิชาเพื่อให้รายชื่อวิชาเป็นที่หน้าสนใจของตลาดอุตสาหกรรม
4.4 เพิ่มวิชาเลือกเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาในหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้น
4.5 เพิ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสถิติ การวางแผนการทดลอง และการใช้โปรแกรมสถิติในโรงงาน
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพื้นฐาน กลุม่ วิชาบังคับ และกลุม่ วิชาเลือกในสาขา
วิชาเอก
5.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ 2, วิชาเคมีอินทรีย์, วิชาเคมีอนินทรีย์, วิชาปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 1, วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, วิชาปฏิบัติการเคมี, วิชาคณิตศาสตร์ทางวิศวกรรมขั้นสูง
และวิชาความน่าจะเป็นและสถิติสําหรับวิศวกร
5.1.2 กลุ่มวิชาบังคับ ได้แก่ วิชาปฏิบัติการเครื่องมือวัดวัสดุนาโนขั้นสูง, วิชาแม่เหล็กไฟฟ้าและ
ทัศนศาสตร์, วิชากระบวนการทางวิศวกรรมและการควบคุมคุณภาพ, วิชาการสังเคราะห์วัสดุ
นาโนขั้นสูงและการประยุกตใช้, วิชาการพัฒนาทักษะเชิงวิจัย
5.1.3 กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก ได้แก่ วิชาการวิจัยดําเนินงาน, วิชานาโนเทคโนโลยีสําหรับกัก
เก็บพลังงาน, วิชาความปลอดภันในโรงงาน, วิชานาโนเทคโนโลยีในเครื่องสําอางและ
ระบบนําส่งยา, วิชาอุปกรณ์เปล่งแสงและเทคโนโลยีการแสดงผล, วิชาโฟโตโวลทาอิก
โครงสร้างนาโนและวิศวกรรมเซลล์ และวิชาเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการบนชิป
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5.2 แก้ไขรายชื่อวิชาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
5.3 ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อและเนื้อหาของรายวิชา
5.4 เปลี่ยนรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาบังคับ และกลุม่ วิชาเลือกในสาขา
วิชาเอก
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาเลือกในสาขา
วิชาเอก
กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหน่วยกิต
โครงสร้างเดิม
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
(จํานวนหน่วยกิต)
(จํานวนหน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

โครงสร้างใหม่
(จํานวนหน่วยกิต)
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

98 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

104 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
55 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
134 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
140 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2553)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

เหตุผลในการ
ปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน

กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน

92536100

การฝึกงานเชิงวิศวกรรม
1(0-2-1)
ENGINEERING WORKSHOP

92596100

การฝึกงานและเขียนแบบทาง
วิศวกรรม
1(0-3-2)
ENGINEERING WORKSHOP
AND DRAWING

-เปลี่ยนชื่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนหน่วยกิต

92536101

คณิตศาสตร์

92596101

คณิตศาสตร์วิศวกรรม

-เปลี่ยนชื่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
-เปลี่ยนรหัสวิชา

92596102

เคมีพื้นฐาน

-เปลี่ยนชื่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
-เปลี่ยนรหัสวิชา

92596103

ฟิสิกส์ 1

MATHEMATICS
92536102

เคมี
CHEMISTRY

92536103

ฟิสิกส์
PHYSICS

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
ENGINEERING MATHEMATICS

3(3-0-6)
FUNDAMENTAL CHEMISTRY

PHYSICS 1
92596104

ฟิสิกส์ 2
PHYSICS 1

92536104

ชีววิทยา
BIOLOGY

92536105

3(3-0-6)

92596105

ชีววิทยา
BIOLOGY

เคมีอินทรีย์และอนินทรีย์พื้นฐาน
3(3-0-6)
FUNDAMENTALS OF
ORGANIC AND INORGANIC
CHEMISTRY

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

-เปลี่ยนชื่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เพิ่มรายวิชา

-เปลี่ยนรหัสวิชา

-ยกเลิกรายวิชา
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2553)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

เหตุผลในการ
ปรับปรุง

92596106

เคมีอินทรีย์

-เพิ่มรายวิชา

92596107

เคมีออินทรีย์

-เพิ่มรายวิชา

3(3-0-6)
ORGANIC CHEMISTRY

3(3-0-6)
INORGANIC CHEMISTRY

92536106

วัสดุศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
FUNDAMENTAL MATERIAL
SCIENCE

92596108

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
3(2-2-5)
MATERIALS SCIENCE AND
ENGINEERING

-เปลี่ยนชื่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

92536107

นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น

92596109

นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น

-เปลี่ยนรหัสวิชา

INTRODUCTION TO
NANOTECHNOLOGY
92536108

เทอร์โมไดนามิกส์
THERMODYNAMICS

92536109

ทัศนศาสตร์
OPTICS

3(3-0-6)

3(3-0-6)

INTRODUCTION TO
NANOTECHNOLOGY
92596110

เทอร์โมไดนามิกส์
THERMODYNAMICS

3(3-0-6)

3(3-0-6)

-เปลี่ยนรหัสวิชา

-ยกเลิกวิชา

3(3-0-6)

92596111

92596112

92596113

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

-เพิ่มรายวิชา

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

-เพิ่มรายวิชา

ปฏิบัติการเคมี

-เพิ่มรายวิชา

1(0-3-2)
PHYSICS LABORATORY 1

1(0-3-2)
PHYSICS LABORATORY 2

1(0-3-2)
CHEMISTRY LABORATORY

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
92596114

คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
ADVANCED ENGINEERING
MATHEMATICS

92596115

-เพิ่มรายวิชา
ความน่าจะเป็นและสถิติสําหรับ
วิศวกร
3 (3-0-6)
PROBABILITY AND STATISTICS
FOR ENGINEER

กลุ่มวิชาบังคับ

กลุ่มวิชาบังคับ

92536200

ฟิสิกส์และเคมีของพื้นผิว

92596200

92536201

วงจรไฟฟ้าแบบอนาลอก-ดิจิตอล 92596201
และ การเชื่อมต่อ
3(3-0-6)
ANALOG-DIGITAL CIRCUITS
AND INTERFACING

92536202

การจําลองแบบเบื้องต้น

3(3-0-6)
SURFACE PHYSICS AND
CHEMISTRY

INTRODUCTION TO
MODELLING AND
SIMULATION

3(3-0-6)

เหตุผลในการ
ปรับปรุง

92596202

-เพิ่มรายวิชา

ฟิสิกส์และเคมีของพื้นผิว

-เปลี่ยนรหัสวิชา
3(3-0-6) -เปลี่ยนคําอธิบาย
SURFACE PHYSICS AND
รายวิชา
CHEMISTRY

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-เปลี่ยนชื่อภาษาไทย
3(3-0-6) และภาษาอังกฤษ
CIRCUITS AND ELECTRONICS -เปลีย่ นรหัสวิชา
-เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
การออกแบบวัสดุและจําลองแบบ
3(2-2-5)
MATERIALS DESIGN AND
SIMULATION

-เปลี่ยนชื่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

92536203

กลศาสตร์ควอนตัมพื้นฐาน
92596203
3(3-0-6)
BASIC QUANTUM MECHANICS

กลศาสตร์ควอนตัม

-เปลี่ยนชื่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

92536204

วัสดุสารกึ่งตัวนําอินทรีย์และ
92596204
อนินทรีย์
3(3-0-6)
ORGANIC AND INORGANIC

สถานะของของแข็งและวัสดุสาร
กึ่งตัวนํา
3(3-0-6)
SOLID STATE AND

-เปลี่ยนชื่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนคําอธิบาย

3(3-0-6)
QUANTUM MECHANICS

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2553)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

SEMICONDUCTOR MATERIALS
92536205

92536206

SEMICONDUCTOR MATERIALS รายวิชา

วัสดุนาโนพอลิเมอร์

92596205

วัสดุพอลิเมอร์

กลศาสตร์ของวัสดุนาโน

92596206

กลศาสตร์ของวัสดุนาโน

3(3-0-6)
NANOPOLYMER MATERIALS

MECHANICS OF
NANOMATERIALS

3(3-0-6)

เหตุผลในการ
ปรับปรุง

-เปลี่ยนชื่อภาษาไทย
3(3-0-6) และภาษาอังกฤษ
POLYMERIC MATERIALS
-เปลี่ยนรหัสวิชา

MECHANICS OF
NANOMATERIALS

3(3-0-6)

-เปลี่ยนรหัสวิชา

92536207

เทคโนโลยีการปลูกและสร้าง
92596207
โครงสร้างไมโครและนาโน
3(2-2-5)
MICRO AND NANO
STRUCTURE GROWTH AND
FABRICATION TECHNOLOGY

เทคโนโลยีการสร้างวัสดุระดับไม
โครและนาโน
3(3-0-6)
MICRO AND NANO
MATERIALS FABRICATION
TECHNOLOGY

92536208

หัวข้อพิเศษ
SPECIAL TOPICS

หัวข้อพิเศษ
SPECIAL TOPICS

3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสวิชา

92536209

ปฏิบัติการวัสดุนาโน 1

ปฏิบัติการวัสดุนาโน

-เปลี่ยนชื่อภาษาไทย
1(0-3-2) และภาษาอังกฤษ
-เปลี่ยนรหัสวิชา

NANOMATERIAL
LABORATORY 1
92536210

ปฏิบัติการวัสดุนาโน 2
NANOMATERIAL
LABORATORY 2

3(3-0-6) 92596208

1(0-3-2)

92596209

NANOMATERIAL
LABORATORY

-เปลี่ยนชื่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
-เปลี่ยนหน่วยกิต

-ยกเลิกรายวิชา

1(0-3-2)

92536211

ปฏิบัติการวัสดุนาโนขั้นสูง
92596210
1(0-3-2)
ADVANCED NANOMATERIAL
LABORATORY

ปฏิบัติการวัสดุนาโนขั้นสูง
-เปลี่ยนรหัสวิชา
1(0-3-2)
ADVANCED NANOMATERIAL
LABORATORY

92536212

เครื่องมือวัดสําหรับวัสดุโครงสร้าง 92596211
ระดับนาโน
3(2-2-5)
INSTRUMENTATION FOR
NANOSTRUCTURE

เครื่องมือวัดสําหรับวัสดุโครงสร้าง -เปลี่ยนรหัสวิชา
ระดับนาโน
3(2-2-5)
INSTRUMENTATION FOR
NANOSTRUCTURE

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

MATERIALS

MATERIALS
92596212

92536213

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
92596213
3(2-2-5)
COMPUTER PROGRAMMING

92536214

การประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์
MICROCONTROLLER
APPLICATIONS

92536215

เหตุผลในการ
ปรับปรุง

92596214
3(2-2-5)

วิศวกรรมวัสดุแม่เหล็กระดับนาโน 92596215
3(3-0-6)
MAGNETIC NANOMATERIAL
ENGINEERING

ปฏิบัติการเครื่องมือวัดวัสดุนาโน -เพิ่มรายวิชา
ขั้นสูง
1(0-3-2)
ADVANCED
INSTRUMENTATION
LABORATORY
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-เปลี่ยนรหัสวิชา
3(2-2-5)
COMPUTER PROGRAMMING
การประยุกต์ใช้งานและออกแบบ
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
MICROCONTROLLER SYSTEM
APPLICATIONS AND DESIGN

-เปลี่ยนชื่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

วิศวกรรมวัสดุแม่เหล็กระดับนาโน -เปลี่ยนรหัสวิชา
3(3-0-6)
MAGNETIC NANOMATERIAL
ENGINEERING

92596216

แม่เหล็กไฟฟ้าและทัศนศาสตร์
-เพิ่มรายวิชา
3(3-0-6)
ELECTROMAGNETICS AND
OPTICS

92596217

กระบวนการทางวิศวกรรมและ
-เพิ่มรายวิชา
การควบคุม
3(3-0-6)
PROCESS ENGINEERING AND
CONTROLLER

92596218

การสังเคราะห์วัสดุนาโนขั้นสูงและ -เพิ่มรายวิชา
การประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
ADVANCED NANOMATERIALS
SYNTHESIS AND APPLICATION

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2553)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
92596219

การพัฒนาทักษะเชิงวิจัย
3(3-0-6)
RESEARCH SKILL
DEVELOPMENT

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชา

92536216

วิศวกรรมวัสดุโพรงนาโน เส้นใย
นาโน และอนุภาคนาโน
3(3-0-6)
NANOPOROUS NANOWIRE
AND NANOPARTICLE
MATERIAL ENGINEERING

-ยกเลิกรายวิชา

92536217

วัสดุประกอบนาโน

-ยกเลิกรายวิชา

NANOCOMPOSITE

3(3-0-6)

92536218

อุปกรณ์เปล่งแสงสารอินทรีย์
3(3-0-6)
ORGANIC LIGHT EMITTING
DEVICES

-ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือก
ในสาขาวิชาเอก

92536219

โฟโตโวลทาอิกโครงสร้างนาโน
3(2-2-5)
NANOSTRUCTURE
PHOTOVOLTAIC

-ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือก
ในสาขาวิชาเอก

92536220

ห้องปฏิบัติการขนาดจิ๋ว

-ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือก
ในสาขาวิชาเอก

LAB ON A CHIP

3(2-2-5)

92536223

สัมมนา
SEMINAR

1(0-2-0)

92536224

กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง
3(3-0-6)
ADVANCED QUANTUM
MECHANICS

92596220

สัมมนา
SEMINAR

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

1(0-3-2)

-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนหน่วยกิต
-ยกเลิกรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

เหตุผลในการ
ปรับปรุง

กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก

กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก

92536300

การประยุกต์ใช้และแนวโน้มของ
วัสดุนาโน
3(3-0-6)
APPLICATIONS AND TRENDS
OF NANOMATERIALS

92596300

การประยุกต์ใช้และแนวโน้มของ
วัสดุนาโน
3(3-0-6)
APPLICATIONS AND TRENDS
OF NANOMATERIALS

-เปลี่ยนรหัสวิชา

92536301

อุปกรณ์ตรวจรู้ชีวภาพ

92596301

อุปกรณ์ตรวจรู้ชีวภาพ

-เปลี่ยนรหัสวิชา

BIOSENSORS
92536302

นาโนโฟโตนิกส์
NANOPHOTONICS

3(3-0-6)

3(3-0-6)

BIOSENSORS
92596302

นาโนโฟโตนิกส์
NANOPHOTONICS

3(3-0-6)

3(3-0-6)

-เปลี่ยนรหัสวิชา

92536303

ระบบไฟฟ้าเครื่องกลระดับจุลภาค 92596303
และนาโน
3(3-0-6)
MICRO/NANO-ELECTROMECHANICAL SYSTEMS

ระบบไฟฟ้าเครื่องกลระดับจุลภาค -เปลี่ยนรหัสวิชา
และนาโน
3(3-0-6)
MICRO/NANO-ELECTROMECHANICAL SYSTEMS

92536304

อนุภาคนาโน

อนุภาคนาโน

NANOPARTICLES

3(3-0-6)

92596304

NANOPARTICLES

92536305

การสร้างวัสดุนาโนด้วยวิธีทาง
กายภาพ
3(3-0-6)
PHYSICAL FABRICATION OF
NANOMATERIALS

92596305

92536306

การสร้างวัสดุนาโนด้วยวิธีทางเคมี 92596306
3(3-0-6)
CHEMICAL FABRICATION OF
NANOMATERIALS

3(3-0-6)

การสร้างวัสดุนาโนด้วยวิธีทาง
กายภาพ
3(3-0-6)
PHYSICAL FABRICATION OF
NANOMATERIALS

-เปลี่ยนรหัสวิชา

-เปลี่ยนรหัสวิชา

การสร้างวัสดุนาโนด้วยวิธีทางเคมี -เปลี่ยนรหัสวิชา
3(3-0-6)
CHEMICAL FABRICATION OF
NANOMATERIALS

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

เหตุผลในการ
ปรับปรุง

92536307

เทคนิคทางชีววิทยาของเซลล์
3(3-0-6)
CELL BIOLOGY TECHNIQUES

92596307

เทคนิคทางชีววิทยาของเซลล์
3(3-0-6)
CELL BIOLOGY TECHNIQUES

-เปลี่ยนรหัสวิชา

92536308

การเร่งปฎิกิริยา

92596308

การเร่งปฎิกิริยา

-เปลี่ยนรหัสวิชา

CATALYSIS
92536309

3(3-0-6)

CATALYSIS

การปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยวัสดุ
92596309
นาโน
3(2-2-5)
NANOMATERIALS
INVESTIGATION LABORATORY

3(3-0-6)

การปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยวัสดุ
-เปลี่ยนรหัสวิชา
นาโน
3(2-2-5)
NANOMATERIALS
INVESTIGATION LABORATORY

92596310

การวิจัยดําเนินงาน

92596311

นาโนเทคโนโลยีสําหรับกักเก็บ
-เพิ่มรายวิชา
พลังงาน
3(3-0-6)
NANOTECHNOLOGY FOR
ENERGY STORAGE

92596312

-เพิ่มรายวิชา
นาโนเทคโนโลยีในเครื่องสําอาง
และระบบนําส่งยา
3(3-0-6)
NANOTECHNOLOGY IN
COSMETIC AND DRUG
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