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คานา
หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่ งทอ ฉบั บนี้ เป็นหลั กสูต ร
ปรับปรุงปีพุทธศักราช 2562 ที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งทอ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย ปีพุทธศักราช 2558
โดยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในลักษณะการบูรณาการของศาสตร์ทางสิ่งทอทุกกระบวนการตั้งแต่
อุตสาหกรรมต้นน้้า กลางน้้า จนถึงปลายน้้า เน้น การพัฒ นากระบวนการผลิต และคุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์
สิ่งทอ โดยเฉพาะการน้าวัสดุทางสิ่งทอไปใช้งานในลักษณะของสิ่งทอเทคนิค เพื่อน้าไปใช้งานเฉพาะทาง
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ในการปรั บ ปรุ ง ครั้ ง นี้ ได้ พิ จ ารณาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ปี
พุทธศักราช 2552 รวมทั้งให้สอดคล้องและสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต การพัฒนาเข้า
สู่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในกลุ่ม First S-Curve และอุตสาหกรรมกลุ่ม New S-Curve ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในอันที่จะผลิตวิศวกร
ทางด้านวิศวกรรมการผลิตสิ่งทอ ที่มีความรู้และความช้านาญด้านวิชาชีพ โดยก้าหนดให้มีรายวิชาเฉพาะ
ทางให้ครอบคลุมกระบวนการผลิตสิ่งทอ เพื่อให้ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
คุณลักษณะและศักยภาพที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป
หลั ก สู ต รฉบั บ นี้ มี ส่ ว นที่ ส้ าคั ญ ประกอบด้ ว ย 8 หมวด ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ข้ อ มู ล เฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมิน ผล หลั ก เกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา การพั ฒ นาคณาจารย์ การประกั น
คุณภาพหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของหลักสูตร ซึ่งการน้าเอาหลักสูตรไปใช้ใน
การเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรฉบับนี้จะมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ที่มีคุณภาพคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม อันจะน้าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Textile Innovation Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ)
ชื่อย่อ (ไทย):
วศ.บ.(วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Bachelor of Engineering (Textile Innovation Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
B.Eng.(Textile Innovation Engineering)
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
148 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือ ภาษาอังกฤษได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562
สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 5 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก โรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า
ผ้าไม่ทอ ฟอกย้อม ตกแต่งสาเร็จ และเครื่องนุ่งห่ม
8.2 ประกอบธุรกิจขนาดย่อม (SME)
8.3 ตาแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
8.4 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
9. ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2
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ชื่อ-นามสกุล
นายบิณฑสันต์
ขวัญข้าว *

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ – สาขาวิชา
(ป.เอก-ป.ตรี)
Dr.rer.nat. (Chemistry)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งทอ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Polymer Engineering)
สาขาเคมีสิ่งทอ วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)

สาเร็จจาก
University of Duisburg-Essen, Essen,
Germany
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ
2556
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สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
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นางสิริพรรณ
University of Leeds, Leeds England
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Ph.D. (Textile Engineering
Philadelphia University, PA, United
2559
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MS. (Textile Engineering)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิต ทาให้เกิดการ
พัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและ
ย่อม ซึ่งต้องการวิศวกรที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถทางานได้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถทาได้จากการเร่งพัฒนาความรู้
การถ่ายทอดความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ
ซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทุกระดับได้ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนในทิศทางหรือยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมารผลิตสิ่งทอ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและเทคโนโลยี
โดยตรง จึ งเป็ น สาขาหนึ่ งที่มีความส าคัญต่ อการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ในภาคการผลิ ต ของประเทศ และ
วิทยาการทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอได้พัฒนาและปรับปรุงให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ตอบสนองและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชากรทั่วโลกในหลากหลายกิจกรรม ผลิตภัณฑ์สิ่งทอไม่เพียงเป็นแค่เสื้อผ้าสาหรับสวมใส่เท่านั้น
แต่เป็นทั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ถุงลมนิรภัย ร่วมชูชีพ เป็นหลังคาอาคารสนามบิน สนามกีฬา เป็นวัสดุปูถนน
เป็นผนังกั้นเสียงและฉนวนกันความร้อน และผลิตภัณฑ์อื่นอีกมากมาย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สืบเนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมและความต้องการพึ่งพา
เทคโนโลยีตนเอง ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความสาคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีนั้น
ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเองที่เป็นรูปธรรม การบริหารจัดการทรัพยากร
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า การเพิ่มโอกาสการ
แข่งขันทางการค้า และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชากร ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดัง กล่าวต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
ประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี แ ละวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยเฉพาะทางด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ จาเป็นต้องมีการเรียนการสอนที่มีกระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการศึกษานา ซึ่งหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรนวัตกรรมสิ่งทอนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน
การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญทางสาขาวิชาวิศวกรรมรนวัตกรรมสิ่งทอ เพื่อรองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ เป็นการสร้างศักยภาพให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี โดยเน้นการ
สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ เทคโนโลยี ท างด้ า นกระบวนการผลิ ต การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ การควบคุ มคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และสามารถประยุกต์หรือบูรณาการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสิ่งทอได้
อย่างหลากหลาย อาทิ ด้านพลังงานทดแทน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุ และด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างประสิทธิภ าพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการ
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ผลิ ตเพื่อส่ งออกและทดแทนการน าเข้า รวมทั้งส่ งเสริมให้ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางสั ง คม
วัฒนธรรม และสวัสดิภาพสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอนี้
สามารถสร้างวิศวกรหรือนักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถในการทางานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นการยกระดับ
การศึกษาของชาติ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากร นักวิชาการอย่างมีคุณภาพได้เอง และยังช่วยส่งเสริมให้การ
เรี ย นการสอนของภาควิ ช าวิ ศ วกรรมสิ่ ง ทอมี ค วามเข้ ม แข็ ง ด้ า นการพั ฒ นางานวิ จั ย และวิ ช าการ
ตามมาตรฐานสากล สามารถชี้นาและกาหนดทิศทางความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรม
นวัตกรรมสิ่งทอ ในระดับประเทศ และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้าน
ทักษะการปฏิบัติและการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯที่มุ่งเน้นการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นอกจากนี้ ห ลั กสู ต รยั ง มี การส่ งเสริ ม ความส าคั ญ ของคุ ณธรรม จริยธรรมทั้งนี้ เ พื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ตระหนั กถึงความรับผิ ดชอบต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการ
ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมือง กลุ่มภาษาและการ
สื่อสาร กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ เปิดสอนโดย
คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับกลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการอาจสอน
โดยคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน กลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาชีพเลือก
และกลุ่ ม วิ ช าเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ใ นวิ ช าชี พ เปิ ด สอนโดยคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
กลุ่ ม วิ ช าเฉพาะพื้ น ฐาน แบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ ม ย่ อ ย คื อ กลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก และกลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
กลุ่มวิชาชีพบังคับ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมหลัก และกลุ่มวิชาชีพ
บังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
กลุ่มวิชาชีพเลือก เป็นกลุ่มวิชาเลือกเพื่อความเป็นเลิ ศทางวิศวกรรม และกลุ่มวิชาเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพ คือ สหกิจศึกษา นักศึกษาออกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
รายวิช าในหมวดวิช าเลื อ กเสรี เปิ ดสอนโดยคณะวิ ศวกรรมศาสตร์ และคณะต่า ง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
กาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชาฯ ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอื่น
หรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่
ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
14. อัตลักษณ์ของหลักสูตร
บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบกับมี
คุณธรรมจริยธรรม และมีทักษะความชานาญด้านวิชาชีพ รวมทั้งมีสมรรถนะในการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีศักยภาพ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
1.2.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฎีแ ละปฏิ บัติ ในงานวิ ศ วกรรมสิ่ ง ทอ สามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสิ่งทอที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้
1.2.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะทางด้ า นวิ ศ วกรรม และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ทั ก ษะที่ มี ม า
ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นา และผู้ตามที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.5 เพื่ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติอต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
มีความรู้ทางด้านศัพท์เทคนิควิชาชีพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐาน - พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
ตามที่ สกอ.กาหนด และตรงตาม มาตรฐานคุณวุฒิ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
- ติดตามประเมินการใช้หลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
2. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร - ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
ผู้สอน
เรียนการสอนเพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งด้านวิชาการ อาทิ การ
อบรม การปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานประกอบการและ
การศึกษาต่อ
4. พัฒนาห้องปฏิบัติการ
- ทาแผนและจัดตั้งงบประมาณ
ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
รวมทั้งตั้งงบประมาณในการ
จัดซื้ออุปกรณ์การทดลองหรือ
อุปกรณ์ในการทาวิจัยที่ทันสมัย
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและ
การทาวิจัย
5. สถานประกอบการ/
- นาปัญหาจากสถาน
ภาคอุตสาหกรรม
ประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม
มาเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยของ
อาจารย์ในภาควิชา หรือเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงงาน หรือ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตร
- รายงานผลการติดตามและ
ประเมินหลักสูตร
- หลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- อาจารย์ผู้สอนประจา
หลักสูตรทุกคนได้รับการ
สนับสนุนในการเข้ารับการ
อบรมหรือพัฒนาตนเอง/
คุณวุฒิอาจารย์ที่เพิ่มขึ้น
- แผนการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการของภาควิชา

- จานวนปัญหาจากสถาน
ประกอบการ/
ภาคอุตสาหกรรมที่นามาเป็น
หัวข้องานวิจัยของอาจารย์
หรือหัวข้อโครงงาน หรือ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งจะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมเวลา
สาหรับการสอบด้วย และข้อกาหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้
ไม่รวมเวลาสาหรับการสอบด้วย แต่ให้มีจานวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
อื่น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ค)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่องจากการเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมา
เป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษา มีรูปแบบที่แตกต่า งไปจากเดิม เนื้อหารายวิชามีความเข้มข้นมากขึ้น
นักศึกษาแรกเข้าจาเป็นต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก อีกทั้งรายวิชาชีพจาเป็นต้องอาศัยรายวิชาพื้นฐาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ พบว่านักศึกษาแรกเข้ามีทักษะทางด้านการคานวณไม่เพียงพอต่อการต่อยอด
จึงทาให้เกิดปัญหาในการเรียนรวมทั้งคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาแรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แนะน าการวางเป้ า หมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและการทากิจกรรม
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2. มอบหมายหน้ า ที่ อ าจารย์ที่ ปรึ ก ษาให้ แ ก่ อาจารย์ ทุ ก คน ทาหน้าที่ส อดส่ องดู แล ตักเตื อ น
ให้คาปรึกษาแนะนา และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผู้สอน
ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพื่อขอคาแนะนาได้
3. จัดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์
หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
4. จั ดสอนเสริ มในรายวิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ น อกเวลา โดยจั ด หาอาจารย์ พิ เ ศษ
รุ่นพี่ หรือนักศึกษาที่มีทักษะในวิชาต่าง ๆ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

60

60
60

60
60
60

60
-

120
-

180
-

60
60
60
60
240
60

60
60
60
60
240
60

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2563

ปีงบประมาณ
2564

2565

2566

189,475,200
140,061,810
329,537,010

193,264,704
142,863,046
336,127,750

197,129,998
145,720,307
342,850,305

201,072,598
148,634,713
349,707,311

2565

2566

88,242,396
26,784,838

89,124,820
27,052,687

2562
185,760,000
137,315,500
323,075,500

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
(รวม ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2562

2563

ปีงบประมาณ
2564

85,647,200
25,997,100
83,592,000
195,236,300

86,503,672
26,257,071

87,368,709
26,519,642

33,120,000
33,120,000
228,356,300
5,805
39,338

34,776,000
34,776,000
232,800,583
5,921
39,317

85,263,840 86,969,117 88,708,499 90,482,669
198,024,583 200,857,467 203,735,733 206,660,175
36,514,800
36,514,800
237,372,267
6,040
39,303

38,340,540
38,340,540
242,076,273
6,160
39,296

40,257,567
40,257,567
246,917,742
6,284
39,296

*หมายเหตุ จานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 39,310 บาทต่อปี
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักส
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดั บปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2550 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550
และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
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3. หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมือง
- สังคมศาสตร์
- มนุษย์ศาสตร์
- พลศึกษาและนันทนาการ
1.2 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- ภาษาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม
1.4 กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ
- บูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมหลัก
2.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า

11

30
7
3
3
1
12
6
6
6
3
3
5
5
112
55
21
24
10
28
24
4
22
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกติ
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมือง ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Society and Environment
01-110-007 การสื่อสารกับสังคม
3(3-0-6)
Communication and Society
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Development of Social and Life Quality
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable
Development
01-110-017 คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองยุคใหม่
3(3-0-6)
Quality Life for New Generation
01-110-018 อินเทรนด์ อย่างเป็นสุข
3(3-0-6)
Happiness Trend
01-110-019 คิดเชิงรุกแบบพอเพียง
3(3-0-6)
Proactive Thinking of Sufficiency Economic
01-110-020 หนึ่งเสียง สร้างพลังสังคม
3(3-0-6)
One voice for Social Empowerment
01-110-021 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Life in Multicultural Society
01-110-022 มองสังคมอย่างนักวิจัย
3(3-0-6)
Sociological perspective as a researcher
01-110-023 พลเมืองที่ดีตามวิธีประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Good Citizen by Democratic Way
01-110-024 ชีวิตที่พอเพียงกับภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
Sufficiency Life with Thai Wisdom
1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-210-017 การค้นคว้าและการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Searching and Academic Report Writing
01-210-018 การสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval
01-210-019 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
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01-210-020 จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการทางาน
Applied Psychology to Work
01-210-021 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
Reasoning and Ethics
01-210-022 วิถีธรรมวิถีไทย
Religions and Thai Culture
01-210-023 มหัศจรรย์แห่งรัก
Miracle of Love
01-210-024 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสาเร็จ
Learning Skills to Success
01-210-025 มองชีวิตผ่านฟิล์ม
Life on Films

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

1.1.3 รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
01-610-014 ทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Sports Skill for health
01-610-003 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
01-610-015 กิจกรรมทางน้าเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Water Activities for Health
01-610-005 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
3(3-0-6)
Organizing and Managing Camps
01-610-006 การฝึกด้วยน้าหนักเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Weight Training for Health
01-610-007 ดาน้าตื้นเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Skin Diving
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Social Dances for Health
01-610-009 สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Health for Life
01-610-010 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Recreation for Life Quality Development
01-610-011 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ
3(2-2-5)
Physical Activities for Wellness
01-610-012 สุขภาพเพื่อการดารงชีวิตสาหรับคนรุ่นใหม่
3(2-2-5)
Health for New Generation Living
01-610-013 การควบคุมน้าหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Weight and Body Shapes Control for Health
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1.2 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.2.1 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จานวน 6 หน่วยกิต
ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
1.2.2 รายวิชาภาษาเพิ่มเติม ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
โดยให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
04-000-201 ภาษาอังกฤษสาหรับงานวิศวกรรม
English for Engineering
และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
01-310-002 วรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น
Thai Literature and Local Literary Works
01-310-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
Academic Reading and Writing
01-310-011 การสื่อสารกับบุคคลเฉพาะกลุ่ม
Communication for Specific Groups
01-310-012 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาองค์กร
Thai for Organization Development
01-310-013 ภาษาไทยเพื่อการพินิจพิจารณ์
Thai for Analyses and Critics
01-310-014 วาทศิลป์เพื่อความสาเร็จ
Art of Speaking for Success
01-310-015 การอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Reading and Writing
01-310-016 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองานแบบมืออาชีพ
Thai for Professional Presentation
01-310-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม
Life Seen through Literature
01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
Aesthetics of Thai Language in Songs
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
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3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

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(2-2-5)

01-320-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Application
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Science and Technology
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
English for Presentation
01-320-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ
English for Standardized Tests
01-320-012 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการด้าน
เทคนิค
English Listening and Speaking for Technical
Support
01-320-013 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
English for Service Industry
01-320-014 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
01-320-015 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจออนไลน์
English for Online Business
01-320-016 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านทางวิชาการ
English for Academic Reading
01-320-017 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนทางวิชาการ
English for Academic Writing
01-320-018 การพัฒนาทักษะการเขียน
English Writing Development
01-320-019 ภาษาอังกฤษเชิงหรรษา
English for Edutainment
01-320-020 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตะวันตก
English Language and Western Culture
01-320-021 การใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนภาษาอังกฤษ
Using Digital Tools for English Learning
01-320-022 การสรรสร้างละครและหนังสั้นภาษาอังกฤษ
Creating English Dramas and Short Films
01-320-023 การเรียงร้อยเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษผ่านภาพ
Telling Stories in English through Pictures
01-320-024 ภาษาอังกฤษสานักงาน
English for Office
01-320-025 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในองค์กร
English for Organizational Communication
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

01-320-026 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
English Reading for Pleasure
01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน
Basic Chinese
01-330-002 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese Conversation
01-330-006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Basic Japanese
01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Basic Japanese Conversation
05-110-201 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
English for Business
08-888-210 ภาษาอังกฤษสาหรับงานสื่อสารมวลชน
English for Mass Communication
09-900-001 ภาษาอังกฤษสาหรับสะเต็มศึกษา
English for STEM Education

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

1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3.1 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เลือก 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Skills
1.3.2 รายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และนวัตกรรม ให้เลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
09-111-001 การคิดและการให้เหตุผล
3(3-0-6)
Thinking and Reasoning
09-111-002 คณิตศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Mathematics for Tourism
09-111-051 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
09-121-001 สถิติในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Statistical in Daily Life
09-121-002 สถิติเบื้องต้นสาหรับนวัตกรรม
3(2-2-5)
Basic Statistics for Innovation
09-130-001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสีเขียว
3(3-0-6)
Green ICT
09-130-002 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Internet of Things in Everyday Life
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09-130-003 ชีวิตดิจิทัล
Digital Life
09-210-001 เคมีในยุคดิจิทัล
Chemistry in Digital Life
09-210-002 รู้ทันสารพิษ ชีวิตปลอดภัย
Toxic Alert and Safety Life
09-210-003 วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
Science, Creativity and Innovation
09-210-033 เทคโนโลยีสีเขียว
Green Technology
09-311-001 ชีวิตยุคใหม่กับความปลอดภัยในอาหาร
Modern Life with Food Safety
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
09-410-001 ก้าวทันเทคโนโลยี
Keep Pace with Technology
09-410-002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Sciences for Life
09-410-003 ต้องรอดกับภัยพิบัติธรรมชาติ
Natural Disaster Survival
09-410-004 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน
Renewable Energy Technologies for
Sustainability
09-090-011 การสื่อสารวิทยาศาสตร์และการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์
Science Communication and Public Awareness

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)
2(1-2-3)

1.4 กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
1.4.1 รายวิชาบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี
2(0-4-2)
RMUTT Identity
00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว
1(0-2-1)
Green University
00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ
1(0-2-1)
Design Thinking
00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ
1(0-2-1)
Entrepreneurship
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และสามารถเลือกศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายวิชาต่อไป
1.4.2 รายวิชาบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ
00-100-302 นวัตกรรมเพื่อชุมชน
Innovation for the community
09-090-013 การจัดการสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ
Information Management for Entrepreneur
2. หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 55 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
09-111-141 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
Calculus for Engineers 1
09-111-142 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
Calculus for Engineers 2
09-121-045 สถิติทั่วไป
General Statistics
09-210-121 เคมีสาหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
09-410-141 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Physics for Engineers 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Physics Laboratory for Engineers 1
09-410-143 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
Physics for Engineers 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
Physics Laboratory for Engineers 2

3(1-4-4)
3(2-2-5)

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

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
04-412-307 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
04-500-211 วิศวกรรมความปลอดภัยสาหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
Safety Engineering for Textile Industry
19

04-500-302
04-500-402
04-621-101
04-720-201

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Quality Control in Textile Industry
เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Clean Technology in Textile Industry
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials

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

2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 10 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
2(0-6-4)
Engineering Workshop
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4)
Basic Engineering Training
04-500-209 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(1-6-4)
Textile Product Drawing and Design
04-500-210 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2(1-3-3)
Textile Product
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 28 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมหลัก 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-500-201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นใย
3(2-3-5)
Fiber Science and Technology
04-500-202 กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
3(2-3-5)
Polymer Processing and Technology
04-500-203 การผลิตเส้นด้าย
3(3-0-6)
Yarn Manufacturing
04-500-204 การผลิตผ้าผืน
3(3-0-6)
Fabric Manufacturing
04-500-205 กระบวนการเคมีสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Chemical Processing
04-500-206 นวัตกรรมกระบวนการเคมีสิ่งทอ
3(3-0-6)
Innovations in Textile Chemical Processing
04-500-207 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(2-3-5)
Textile Product Processing
04-500-208 การจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Product Management
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2.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-500-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
1(1-0-2)
Textile Innovation Engineering Pre-Project
04-500-401 โครงงานวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
3(1-6-4)
Textile Innovation Engineering Project
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 22 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาตามกลุ่มวิชาหรือเลือกศึกษาข้ามกลุ่มวิชาได้
จากรายวิชาต่อไปนี้
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
04-211-203 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(2-3-5)
Introduction to Electrical Engineering
04-412-306 การวิจัยการดาเนินงาน
3(3-0-6)
Operation Research
04-510-301 โครงสร้างผ้า
3(2-3-5)
Fabric Structure
04-510-302 การผลิตผ้า
1(0-3-3)
Fabric Formation
04-510-303 การทดสอบสิ่งทอ
3(2-3-5)
Textile Testing
04-510-304 เทคโนโลยีการทอ
3(2-3-5)
Weaving Technology
04-510-305 เทคโนโลยีการถัก
3(2-3-5)
Knitting Technology
04-510-306 การผลิตผ้าไม่ทอ
3(3-0-6)
Nonwovens Manufacturing
04-510-307 การทดสอบสิ่งทอทางฟิสิกส์
2(1-3-3)
Textile Physical Testing
04-510-401 สิ่งทอเทคนิค
3(3-0-6)
Technical Textiles
04-510-402 การผลิตวัสดุสิ่งทอเชิงประกอบ
3(3-0-6)
Textile Composites Manufacturing
04-510-408 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมสิ่งทอ
2(2-0-4)
Selected Topic in Textile Engineering
- กลุม่ วิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสีสิ่งทอ
04-412-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
04-521-301 กระบวนการเตรียมสิ่งทอ
Textile Preparation Processing
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3(3-0-6)
2(1-3-4)

04-521-302 วิทยาศาสตร์สี
Color Science
04-521-303 กระบวนการย้อมสีสิ่งทอ
Textile Dyeing Processing
04-521-304 ปฏิบัติการกระบวนการย้อมสีสิ่งทอ
Textile Dyeing Processing Laboratory
04-521-305 ปฏิบัติการเทียบและผสมสีวัสดุสิ่งทอ
Textile Color Matching Laboratory
04-521-306 กระบวนการพิมพ์สิ่งทอ
Textile Printing Processing
04-521-307 มาตรฐานและการทดสอบสิ่งทอ
Textile Standards and Testing
04-521-308 วิศวกรรมโรงงานย้อมสีและตกแต่งสิ่งทอ
Textile Dyeing and Finishing Mill Engineering
04-521-309 การวางแผนและการควบคุมในอุตสาหกรรมการผลิต
Production Planning and Control in
Manufacturing
04-521-310 กระบวนการตกแต่งสิ่งทอ
Textile Finishing Processing
04-521-402 ผู้ประกอบการทางสิ่งทอ
Textile Entrepreneurs
04-521-403 กฎระเบียบและข้อจากัดในการค้าสิ่งทอ
Textile Trade Regulations and Restrictions
04-521-404 การวิเคราะห์ระบบการย้อมสีและตกแต่งสิ่งทอเชิง
วิศวกรรมEngineering Analysis of Textile Dyeing
and Finishing System
04-521-405 สารช่วยทางสิ่งทอ
Textile Auxiliaries
- กลุม่ วิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีพอลิเมอร์และเส้นใย
04-522-301 ทฤษฎีและการปฏิบัติในการขึ้นรูปเส้นใย
Theory and Practice of Fiber Formation
04-522-302 วิศวกรรมพอลิเมอร์และเส้นใยสังเคราะห์
Synthetic Polymer and Fiber Engineering
04-522-303 เคมีพอลิเมอร์สาหรับวิศวกรรมสิ่งทอ
Polymer Chemistry for Textile Engineering
04-522-304 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุสังเคราะห์
Synthetic Materials Characterization
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1(1-0-4)
3(3-0-3)
1(0-3-3)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
2(1-3-4)
2(2-0-4)
3(3-0-3)
2(1-3-4)
1(1-0-2)
1(1-0-4)
3(3-0-3)
3(3-0-6)

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

04-522-305 ปิโตรเคมีและกระบวนการผลิตพอลิเมอร์
Petrochemical and Polymerization Process
04-522-307 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์
Polymer Packaging Technology
04-522-308 การออกแบบและผลิตวัสดุคอมโพสิตสิ่งทอ
Design and Manufacturing of Textile Composites
04-522-309 การสัมมนาในงานวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย
Seminar in Textile Chemistry and Fiber
Engineering
04-522-402 เทคโนโลยีเยื่อไม้และกระดาษ
Pulp and Paper Technology
04-522-403 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงเคมี
Environmental Chemical Engineering
04-522-405 เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเติมแต่ง
Catalyst and Additives Technology
- กลุม่ วิชาวิศวกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
04-530-301 วิศวกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1
Textile Product Engineering 1
04-530-302 วิศวกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 2
Textile Product Engineering 2
04-530-303 การทาแบบตัดอุตสาหกรรม
Industrial Pattern Construction
04-530-304 เทคโนโลยีการทาแบบตัด
Pattern Construction Technology
04-530-305 การทาแบบตัดอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
CAD/CAM for Apparel Manufacturing
04-530-306 การวัดงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Work Measurement in Textile Industry
04-530-307 การจัดการการบารุงรักษาในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Maintenance Management in Textile Industry
04-530-308 การจัดการวัสดุในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textile Material Management in Textile Product
Process
04-530-309 การสัมมนางานการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Seminar in Textile Product Engineering
Management
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3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

04-530-401 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textile Product Development
04-530-402 ธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Business in Textile Industry
04-530-404 การจัดการสินค้าในสิ่งทอ
Textile Merchandising
04-530-405 การควบคุมค่าใช้จ่ายในงานการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textile Product Costing Control
04-530-406 วิศวกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textile Product Engineering
04-530-407 วิศวกรรมโรงงานการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textile Product Mill Engineering
- กลุม่ วิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
04-510-403 เทคโนโลยีการผลิตเส้นด้ายขั้นสูง
Advances in Yarn Manufacturing
04-510-404 นาโนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Nanotechnology and Innovation in Textile
Industry
04-510-405 การประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอในทางการแพทย์
Applications of Textiles in Medical
04-510-406 การประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอในงานเกษตรกรรม
Applications of Textiles in Agriculture
04-510-407 การประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอในระบบขนส่งและยานยนต์
Applications of Textiles in Transportation and
Automotive
04-521-401 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textile Product Innovation
04-522-306 เส้นใยสมรรถนะสูงและกระบวนการเท็กซ์เจอริ่ง
High Performance Fiber and Texturing Process
04-522-401 เส้นใยและสิ่งทอสาหรับการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม
Fiber and Textile for Industrial Applications
04-522-404 เทคโนโลยีการแยกและเยื่อเลือกผ่าน
Separation and Membrane Technology
04-522-406 พอลิเมอร์จากทรัพยากรที่สามารถทดแทนใหม่ได้
Polymer from Renewable Resources
04-530-310 เทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งทอ
Textile Innovation Technology
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1(1-3-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

04-530-403 การจัดการธุรกิจสิ่งทอสมัยใหม่
Business Modernization Management in Textile
Industry

2(2-0-4)

2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต โดยให้ศึกษา 1 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
และให้เลือกศึกษาจานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาแบบสหกิจศึกษา หากมีความจาเป็นอาจ
เลือกศึกษารายวิชาแบบฝึกงานแทนได้
2.4.1 รายวิชาแบบสหกิจศึกษา
04-000-401 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6(0-40-0)
International Cooperative Education
2.4.2 รายวิชาแบบฝึกงาน
04-000-303 ฝึกงาน
3(0-20-0)
Apprenticeship
04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
3(0-20-0)
International Apprenticeship
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
Workplace Special Problem
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่ศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษาเสนอแนะ (แผน สหกิจศึกษา)
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
01-320-001
04-411-101
04-621-101
09-111-141
09-210-121
09-210-122
09-410-141
09-410-142

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
เคมีสาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
รวม

3
3
3
3
3
1
3
1
20

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
1
2
3
3
0
3
0

2
6
3
0
0
3
0
3

5
4
5
6
6
1
6
1

หน่วยกิต

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี
01-610-xxx เลือกรายวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
09-111-142 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
09-410-143 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
รวม

2
1

0
0

4
2

2
1

3
3
3
3
3
1
19

2
3
3
3
3
0
หน่วยกิต

3
0
0
0
0
3

5
6
6
6
6
1

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
รวม

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
00-100-201
01-320-002
04-500-201
04-500-203
04-500-205
04-500-207
09-121-045

หน่วยกิต
2
2

หน่วยกิต

มหาวิทยาลัยสีเขียว
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นใย
การผลิตเส้นด้าย
กระบวนการเคมีสิ่งทอ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ
สถิติทั่วไป
รวม

1
3
3
3
3
3
3
19

26

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
หน่วยกิต

6

4

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
2
3
3
1
3
หน่วยกิต

2
2
3
0
0
6
6

1
5
5
6
6
4
6

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ
04-000-201 ภาษาอังกฤษสาหรับงาน
วิศวกรรม
04-500-202 กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี
พอลิเมอร์
04-500-204 การผลิตผ้าผืน
04-500-206 นวัตกรรมกระบวนการเคมีสิ่งทอ
04-500-208 การจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
09-xxx-xxx เลือกรายวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และนวัตกรรม
รวม

1
3

0
2

2
2

1
5

3

2

3

5

3
3
3
3

3
3
3
x

0
0
0
x

6
6
6
x
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หน่วยกิต
ปฏิบัติ
6
3
0

ศึกษาด้วยตนเอง
4
3
6

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
04-500-209 การออกแบบผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ
04-500-210 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
04-500-211 วิศวกรรมความปลอดภัยสาหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
รวม

หน่วยกิต
3
2
3

ทฤษฎี
1
1
3

8

หน่วยกิต

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-21x-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
04-412-307 การวางแผนและควบคุมการผลิต
04-500-302 การควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
04-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวม

หน่วยกิต
3
1

ทฤษฎี
x
0

ปฏิบัติ
x
2

ศึกษาด้วยตนเอง
x
1

3
3

3
3

0
0

6
6

3
3
1
3

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

20

หน่วยกิต
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
00-100-301 ความเป็นผูป้ ระกอบการ
01-xxx-xxx รายวิชาภาษาเพิ่มเติม
04-500-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
นวัตกรรมสิ่งทอ
04-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
1
3
1

ทฤษฎี
0
x
1

ปฏิบัติ
2
x
0

ศึกษาด้วยตนเอง
1
x
2

3
3
3
3
17

x
x
x
x
หน่วยกิต

x
x
x
x

x
x
x
x

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-000-401 สหกิจศึกษา
หรือ
หรือ
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
รวม

หน่วยกิต
6

ทฤษฎี
0

ปฏิบัติ
40

ศึกษาด้วยตนเอง
0

6

หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วย
กิต
3
3
3

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3
1
3

0
6
0

6
4
6

3
2
1
3
18

x
x
x
x
หน่วยกิต

x
x
x
x

x
x
x
x

01-110-xxx
04-500-401
04-500-402
04-xxx-xxx
04-xxx-xxx
04-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
โครงงานวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม
สิ่งทอ
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกวิชาเลือกเสรี
รวม
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3.1.4 แผนการศึกษาเสนอแนะ (แผนฝึกงาน)
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
01-320-001
04-411-101
04-621-101
09-111-141
09-210-121
09-210-122
09-410-141
09-410-142

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
เคมีสาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
รวม

3
3
3
3
3
1
3
1
20

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
1
2
3
3
0
3
0

2
6
3
0
0
3
0
3

5
4
5
6
6
1
6
1

หน่วยกิต

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี
01-610-xxx เลือกรายวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
09-111-142 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
09-410-143 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
รวม

2
1

0
0

4
2

2
1

3
3
3
3
3
1
19

2
3
3
3
3
0
หน่วยกิต

3
0
0
0
0
3

5
6
6
6
6
1

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
รวม

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
00-100-201
01-320-002
04-500-201
04-500-203
04-500-205
04-500-207
09-121-045

หน่วยกิต
2
2

หน่วยกิต

มหาวิทยาลัยสีเขียว
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นใย
การผลิตเส้นด้าย
กระบวนการเคมีสิ่งทอ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ
สถิติทั่วไป
รวม

1
3
3
3
3
3
3
19

29

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
หน่วยกิต

6

4

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
2
2
3
3
1
3
หน่วยกิต

2
2
3
0
0
6
0

1
5
5
6
6
4
6

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ
04-000-201 ภาษาอังกฤษสาหรับงาน
วิศวกรรม
04-500-202 กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี
พอลิเมอร์
04-500-204 การผลิตผ้าผืน
04-500-206 นวัตกรรมกระบวนการเคมีสิ่งทอ
04-500-208 การจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
09-xxx-xxx เลือกรายวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และนวัตกรรม
รวม

1
3

0
2

2
2

1
5

3

2

3

5

3
3
3
3

3
3
3
x

0
0
0
x

6
6
6
x

19

หน่วยกิต
ปฏิบัติ
x
2
2

ศึกษาด้วยตนเอง
x
1
1

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-21x-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
00-100-301 ความเป็นผูป้ ระกอบการ
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
04-412-307 การวางแผนและควบคุมการผลิต
04-500-302 การควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
04-500-209 การออกแบบผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ
04-500-210 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
04-500-211 วิศวกรรมความปลอดภัยสาหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี
3
x
1
0
1
0

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-xxx-xxx รายวิชาภาษาเพิ่มเติม
04-500-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
นวัตกรรมสิ่งทอ
04-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวม

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

3
3

3
3

0
0

6
6

3
2
3

1
1
3

6
3
0

4
3
6

19

หน่วยกิต

หน่วยกิต
3
1

ทฤษฎี
x
1

ปฏิบัติ
x
0

ศึกษาด้วยตนเอง
x
2

1
3
3
3
3

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

17

หน่วยกิต
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
04-000-303 ฝึกงาน
หรือ
หรือ
04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
รวม

หน่วยกิต
3

ทฤษฎี
0

3

หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย
กิต
3
3
3
3
1
3
16

01-110-xxx
04-xxx-xxx
04-xxx-xxx
04-xxx-xxx
04-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกวิชาเลือกเสรี
รวม

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-000-402
04-500-401
04-500-402
04-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

ปัญหาพิเศษจากสถาน
ประกอบการ
โครงงานวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม
สิ่งทอ
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกวิชาเลือกเสรี
รวม
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ปฏิบัติ
20

ศึกษาด้วยตนเอง
0

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3
x
x
x
x
x
หน่วยกิต

0
x
x
x
x
x

6
x
x
x
x
x

หน่วย
กิต
3

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

0

6

3

3
3

1
3

6
0

4
6

2
3
14

x
x
หน่วยกิต

x
x

x
x

1.1.1 คาอธิบายรายวิชา
01-110-004
สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Society and Environment
ความสาคัญของสังคมกับสิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยากับการศึกษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ มและการควบคุ ม การ
วิเคราะห์ระบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม
Importance of society and environment, basic concepts in ecology,
natural resources and environment, environment pollution and control,
system analysis and assessment of impacts on environment for
appropriate environmental management
01-110-007

การสื่อสารกับสังคม
3(3-0-6)
Communication and Society
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับสังคม กระบวนการสื่อสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
อิทธิพลของการสื่อสารต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม บทบาทของ
สื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย การนายุทธวิธีการใช้สื่อประเภท
ต่างๆมาสนับสนุนการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
Relations of communication and society, communication processes and
related theories, influences of communication on human behavior
changes in society, roles of mass media influencing on Thai society and
culture, applying strategies of different types of media to promote
political, economic, social and cultural development

01-110-009

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Development of Social and Life Quality
ปรัชญาและหลักธรรมในการดารงชีวิตของบุคคลการสร้างแนวคิดและเจตคติของ
ตนเอง หลักธรรมในการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคคล หลักการบริหารและการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
เทคนิคการครองใจคน หลักการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาวิชาชีพ
Philosophy and Dharma principles in daily life, creating their own ideas
and attitudes, Dharma principles of creating life quality, individuals’
roles and responsibilities, management principles and selfdevelopment, participation in social activities, techniques of winning the
one’s hearts, principles for effective job development, ethics and codes
of conduct
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01-110-012

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
ความหมาย ความเป็นมาความสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
เศรษฐกิจ แบบยั่ งยืน แนวคิดและแนวปฏิบัติของปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย งเพื่ อ
นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจและสั งคมของไทย กรณีตัว อย่างเศรษฐกิจพอเพี ย งที่
ประสบความสาเร็จ
Concepts of sufficiency economy philosophy and sustainable
development, application of the philosophy in dealing with social and
economic problems in Thailand, case studies on successful sufficiencyeconomy activities in Thailand

01-110-017

คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองยุคใหม่
3(3-0-6)
Quality Life for New Generation
ความหมายและความส าคั ญ ของการมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี การปรั บ ตั ว และเข้ า ใจ
วัฒนธรรมเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว องค์กร สังคมและตระหนักในความสาคัญ
ของสิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก ธรรมทางศาสนาสู่ ก ารเป็ น พลเมื อ งที่ ดี แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสู่ การเป็นผู้นาที่มีประสิ ทธิภาพ การฝึกอบรมเพื่ อ การ
สื่อสารในยุคใหม่
Meaning and importance of quality life, adaptation and understanding
of culture as good members in families, organizations, societies, and
realization of the importance of environment, religious principles
towards good citizenship, concepts of motivation for work becoming an
effective leader and communication in the modern age

01-110-018

อินเทรนด์ อย่างเป็นสุข
3(3-0-6)
Happiness Trend
คนไทยในสั งคมยุ ค 4.0 มารยาทสั งคมไทยในสั ง คมโลก สิ ทธิห น้าที่ของคนไทย
ตระหนักในสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวม การบริหารจัดการเศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
รู้กฎหมายในการทางาน
Thai citizens in Thailand 4.0, Thai etiquette in global society, rights and
duties of Thai citizens, environmental awareness, financial management
in daily life, law in the workplace
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01-110-019

คิดเชิงรุกแบบพอเพียง
3(3-0-6)
Proactive Thinking of Sufficiency Economy
หลักการคิดเชิงรุก เข้าใจเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก คิดแบบไทยให้ก้าวหน้า
พั ฒ นาบนพื้ น ฐานความพอเพี ย ง สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ ค วรได้ รั บ ความ
คุ้มครอง ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวม การวิจัยเชิงรุกแบบพอเพียง
Proactive thinking, Thai and Global economy, thinking in Thai
progressive way, development on the basis of sufficiency, the rights for
intellectual property that should be protected, environmental
awareness for the common interest, proactive research on the basis of
sufficiency economy

01-110-020

หนึ่งเสียง สร้างพลังสังคม
3(3-0-6)
One Voice for Social Empowerment
การเป็นประชากรที่มีคุณภาพ การสร้างวินัยให้เกิดพลัง การวางแผนเศรษฐกิจให้
ชี วิ ต มั่ น คง เชิ ด ชู พ ลเมื อ งตั ว อย่ า ง เห็ น คุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรมไทย ใช้ สื่ อ อย่ า ง
สร้างสรรค์ ใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมสร้างพลังสังคม
Being effective citizens, being powerful by mastering self- discipline,
organizing personal finance for a secure life, exemplified citizens, the
value of Thai culture, how to use media creatively, life style friendly to
the environment, participating to build social power

01-110-021

ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Life in Multicultural Society
สังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายของกลุ่มคน อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์กับพหุ
วั ฒ นธรรม สิ ท ธิ แ ละความเป็ น ธรรมทางสั ง คม การสื่ อ สารภายใต้ มิ ติ ค วาม
หลากหลายทางวั ฒ นธรรม แนวทางการจั ด การสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมในบริ บ ท
สั งคมไทย อาเซีย น และโลก เพื่อการยอมรับและความเคารพในความแตกต่ า ง
ระหว่างกัน
Society in globalization, diversity among people e.g. ethnic groups and
multiculturalism, rights and social justice, communication through
multi- cultural dimension, guidelines for managing multiculturalism in
Thai, Asian, and global contexts, related to diversity to construct
acceptance and respect among differences
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01-110-022

มองสังคมอย่างนักวิจัย
3(3-0-6)
Sociological Perspective as a Researcher
เข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม ศึกษา ค้นคว้าหาความจริงและปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านกระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัย
Understand the coexistence in society, study the truths and
phenomena that occur in society through the research methodology

01-110-023

พลเมืองทีด่ ีตามวิธีประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Good Citizen by Democratic Way
ความหมาย บทบาท หน้ า ที่ ข องพลเมื อ งดี การปฏิ บั ติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี ตามวิธี
ประชาธิปไตยบนสังคมออนไลน์และสังคมยุคใหม่ แนวปฏิบัติตามกรอบรัฐธรรมนูญ
และกระบวนการเมืองการปกครอง สิทธิ หน้าที่ของตนเองภายใต้วิถีประชาธิปไตย
ในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก การจัดการความขัดแย้งในสังคมบนความเท่าเทียม
นาไปสู่การสร้างความสงบสุข
Meaning, role, and duty of good citizens, being a good citizen in accordance
with democracy on social media and in the modern society, implementation
of the constitutional framework and process of government, the role of
democracy in the context of Thai and world society, conflict management in
society on equality leading to peacefulness

01-110-024

ชีวิตที่พอเพียงกับภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
Sufficiency Life with Thai Wisdom
ความหมาย ขอบเขต ความสาคัญ และพัฒนาการของภูมิปัญญาไทย กระบวนการ
เรียนรู้ของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาชีวิต
ที่พอเพียง กรณีตัวอย่างชีวิตที่พอเพียงของบุคคลในสังคมไทย กรณีตัวอย่างการนา
ภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตจนประสบความสาเร็จในอาชีพ
Meanings, scopes, importance and development of Thai wisdom,
learning process of Thai and local wisdom, using Thai wisdom for
sufficient life development, case studies about sufficient life of Thai
individuals in society, case studies of applying Thai wisdom to living and
career success
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01-210-017

การค้นคว้าและการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Searching and Academic Report Writing
วิธีการค้นคว้าสารสนเทศ การเข้าถึงและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ การประเมิน
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์สารสนเทศ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การ
อ้างอิงและบรรณานุกรม
Searching for information, having access to and collecting information
resources, evaluating, analyzing, and synthesizing information, writing
academic reports, references, and bibliographies

01-210-018

การสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval
เทคนิคและกระบวนการสืบค้นสารสนเทศ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
การสืบค้นฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์ การสืบค้นฐานข้ อมูลสาขาสังคมศาสตร์
การสืบค้นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
Techniques and procedure of information retrieval, online public access
cataloging, database retrieval in scientific, social science and interdisciplinary
fields, and information retrieval on the Internet

01-210-019

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
การวิเคราะห์และการประเมินบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัวใน
สังคมปัจจุบัน การเสริมสร้ างสุขภาพจิต การพัฒนาเจตคติที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย การแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและมารยาทสังคม
Definition and the importance of personality development, individuals’
differences between , analyzing and assessing personality, emotional
intelligence, self-adjustment in present society, mental health development,
developing attitudes towards oneself and others, transaction and
relationship, development of appearance, assertiveness, social manners
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01-210-020

จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการทางาน
3(3-0-6)
Applied Psychology to Work
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาประยุกต์เพื่อการทางาน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการทางาน การพัฒนาตนเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ
แรงจูงใจในการทางาน การจัดการความเครียดจากการทางาน กลุ่มและทีมงาน
การบริหารความขัดแย้ง รูปแบบภาวะผู้นาสมัยใหม่ องค์การ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ กลยุทธ์ในการเสริมสร้างประสิทธิผลขององค์การ สภาพแวดล้อม
และสุขภาพในการทางาน
Introduction to applied psychology to work, psychological factors
affecting work behavior, self- development for effective work, work
motivation, work stress management, groups and teamwork, conflict
management, modern leadership style, organization, human resource
management in organization, strategies to enhance organizational
effectiveness, work environment and health

01-210-021

การใช้เหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Reasoning and Ethics
สมองกับการคิด การคิดกับการอ้างเหตุผล เหตุผลที่ดีและเหตุผลวิบัติ การใช้ตรรกะ
ใน ชีวิตประจาวัน ความหมายของจริยธรรม การเรียนรู้จริยธรรมและการพัฒนา
จริยธรรม เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม ค่านิยมทางจริยธรรมของสังคมไทย ปัญหา
จริยธรรมร่วมสมัย และจริยธรรมกับการแก้ปัญหาของชีวิต
Brain and thinking, thinking and reasoning, good reasoning end fallacies
logic in daily life, definition of ethics, learning and developing ethics,
ethical criteria, Thai value and ethics, cotemporary ethical problems,
ethics and solving life problems

01-210-022

วิถีธรรมวิถีไทย
3(3-0-6)
Religions and Thai Culture
ความเป็นมาและหลักธรรมคาสอนของศาสนาที่สาคัญในประเทศไทย การพัฒนา
ความคิด ด้านศาสนาของคนไทยในแต่ละสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดความ
เชื่อด้านศาสนากับวัฒนธรรมไทยในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ทัศนศิลป์ พิธีกรรม มารยาทไทย และประเพณีไทย
History and doctrines of important religions in Thailand, religious
thought development of Thai people in different periods, relationship
between religious thoughts or believes and Thai culture in the aspect
of way of life, economy, politics, visual arts, ceremony, Thai manners,
and tradition
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01-210-023

มหัศจรรย์แห่งรัก
3(3-0-6)
Miracle of Love
นิยามของความรัก ความรักกับความสุข ความรักในวัยเรียนกับความขัดแย้ง ความ
ฉลาดรู้เรื่องเพศ การจัดการชีวิตรักให้สมดุลและมีความสุข การสร้างความสัมพันธ์ที่
ยั่ งยื น พัฒ นาการของความรัก ความรักในองค์กรและสถาบัน ความรักโลกและ
มนุษยชาติ ความเมตตากับการสร้างสันติภาพ
Definition of love, love and happiness, conflict of love in university,
sexual literacy, balancing love and happiness for life, building life- long
relationship, development of love, love for the world and human
beings, compassion and peace making

01-210-024

ทักษะการเรียนรู้สู่ความสาเร็จ
3(3-0-6)
Learning Skills to Success
เคล็ ดลั บ สู่ ความส าเร็จ การคิดและการตัดสินใจที่ดี การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและ
สมรรถนะแห่งตนเพื่อความสาเร็จ คุณค่าของการทางาน การรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะสู่ความสาเร็จผ่านกิจกรรมและ
โครงการ
Key to success, effective thinking and decision making, self- perception
towards self-esteem and self-efficacy for success, value of working, being
aware of modern media’ s tricks, building teamwork effectively and
efficiently, developing skills for success through activities and projects

01-210-025

มองชีวิตผ่านฟิล์ม
3(3-0-6)
Life on Films
การเรี ย นรู้ และเข้าใจชีวิตจากภาพยนตร์ผ่ านมุมมองเกี่ยวกับความจริงของชีวิต
ความเป็นมนุษย์ และการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เพื่อเข้าใจชีวิตของตนเองและ
ผู้อื่นอันนาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข
Learning and understanding lives and realities from movies, being of
man, citizenship, self and other’ s understanding of living together in
harmony

01-610-003

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการแบบต่าง ๆ และเลือกกิจกรรม
นันทนาการที่เหมาะสม
General knowledge of recreation, types of recreational activities and
selection of appropriate recreational activities
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01-610-005

การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
3(3-0-6)
Organizing and Managing Camps
หลักการจัดและการบริหารค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรมกิจกรรมค่ายพัก
แรม ผู้นาค่ายพักแรม และการประเมินผลการจัดการค่ายพักแรม
Principles of camping arrangement management, types of camping,
camping activities, camp leaders, evaluation of camping

01-610-006

การฝึกด้วยน้าหนักเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Weight Training for Health
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การฝึ ก ด้ ว ยน้ าหนั ก องค์ ป ระกอบของการมี สุ ข ภาพดี
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ทักษะพื้นฐานของการฝึกด้วยน้าหนัก
การฝึกเพื่อพัฒนา กลุ่มกล้ามเนื้อ และการเลือกโปรแกรมการฝึกที่เหมาะสม
General knowledge of weight training, elements of good health, building
up physical fitness for health, basic skill of weight training and
developing muscles and selecting appropriate weight training programs

01-610-007

ดาน้าตื้นเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Skin Diving
ศึกษาความรู้ทั่วไปของการดาน้าตื้นเบื้องต้น หลักการดาน้าตื้นโดยใช้อุปกรณ์การ
ว่ า ยน้ า ในท่ า ต่ า ง ๆ ทั ก ษะการช่ ว ยชี วิ ต สร้ า งเสริ ม สมรรถภาพทางกายโดยมี
การศึกษานอกสถานที่
General knowledge of basic skin diving, principles of skin diving by using
equipment, swimming strokes, lifesaving skills, building, physical fitness,
field trip

01-610-008

ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Social Dances for Health
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบของสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ประวัติความเป็นมาของลีลาศทักษะพื้นฐานของการลีลาศ การลีลาศเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพ
Fundamental knowledge of health , building physical fitness, history of
social dances, basic skills for social dances, social dances for good
health
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01-610-009

สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Health for Life
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัวของวัยรุ่นกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
หลักโภชนาการเพื่อสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สมรรถภาพ
ของการมีสุขภาพที่ดี
Human development, teenage adjustment and personality
development, nutrition for health, advance of health science, and
physical capability of good health

01-610-010

นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Recreation for Life Quality Development
ความหมาย ขอบข่ า ย ความส าคั ญ และประเภทของนั น ทนาการ ลั ก ษณะและ
บทบาทของผู้นานันทนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการของมนุษย์
หลักการจัดกิจ กรรมนั น ทนาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุ ขภาพร่า งกาย
จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คมและสติ ปั ญ ญา โดยค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ
กิจกรรมนันทนาการ
Concepts, scope, importance and types of recreation, principles of
recreational management mind, emotion, social and intelligence,
feasibility studies of safety in recreation performance

01-610-011

กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ
3(2-2-5)
Physical Activities for Wellness
ความหมาย ความสาคัญและขอบข่ายของกิจกรรมทางกาย ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
และสมรรถภาพทางกาย ปัจจัยที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ แนวทาง
ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและสมรรถภาพทางกาย การประเมิ น สุ ข ภาพและ
สมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการออกกาลังกาย สมาธิกับการออกกาลังกาย
ปฏิบัติกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 3 กิจกรรม โดยคานึงศักยภาพและความสนใจ
ของแต่ละบุคคล และการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการออกกาลังกาย
Meaning, importance and scope of physical activities, knowledge about
health and physical fitness, factors related to health promotion,
guidelines for health and physical fitness, assessment of health and
physical fitness before and after exercise, concentration and exercise,
practice of physical activities for at least two activities, taking into
account the potential and interest of the individual’ s instilling of
positive attitudes towards exercises
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01-610-012

สุขภาพเพื่อการดารงชีวิตสาหรับคนรุ่นใหม่
3(2-2-5)
Health for New Generation Living
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับสุขภาพ องค์ประกอบของการมีสุขภาพดี การเสริมสร้าง
สุ ข ภาพโดยค านึ ง ถึ ง หลั ก การทางพลศึ ก ษา เน้ น การออกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ
โภชนาการกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง การปฐมพยาบาล
และการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
Concepts about health, elements of good health, strengthening health
by taking into account principles of physical education, focus on fitness,
nutrition with health, self- test for physical fitness, first aid and
prevention of injury from exercises and sports

01-610-013

การควบคุมน้าหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Weight and Body Shapes Control for Health
ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่าง ๆ อาหารเพื่อสุขภาพ
และการควบคุมน้าหนัก การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food
and weight control, exercise for health

01-610-014

ทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Sports Skill for health
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวชนิดกีฬา การพัฒนาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานของชนิดกีฬาที่เลือก วิธีการเล่น และกติกาการแข่งขัน
General knowledge about the chosen sport, development of health on
aspects of body, mind, emotion, and social, practice of basic skills of
chosen sports, how to play the sport, sport rules for competition

01-610-015

กิจกรรมทางน้าเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Water Activities for Health
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ก่อนและหลังการ
ทากิจกรรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรรมทางน้า ทักษะพื้นฐานการว่ายน้า การดาน้า
โดยใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์และการปฏิบัติกิจกรรมทางน้าเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดี
General knowledge about health, enhancing physical performance
before and after the activity, general knowledge about water activities,
basic skills of swimming, water activities performed to achieve good
health
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01-320-001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Communication 1
คาศัพท์ สานวน ภาษาที่ใช้ในการบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ความ
สนใจ การสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์ต่างๆ การเขียนข้อความสั้นๆ การฟังและอ่าน
ข้อความสั้นๆ จากสื่อต่างๆ
Vocabulary, expressions and language patterns for giving personal
information, routines and interests, short conversations in various
situations, writing short statements, listening to and reading short and
simple texts

01-320-002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Communication 2
คาศัพท์ สานวน ภาษาที่ใช้ในการเล่าเรื่อง อธิบาย และให้เหตุผล การสนทนาอย่าง
ต่อเนื่องในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การเขียนบรรยายสั้น ๆ การฟังและ
การอ่านเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสื่อ
Vocabulary, expressions and language patterns used in daily life for
telling stories, giving explanations and reasons, exchanging information
continuously, writing short and connected descriptions, listening to and
reading longer texts

01-310-001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
หลักการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การอ่าน
จับใจความและวิเคราะห์ความ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิ ตประจาวัน และการ
พูดในโอกาสต่างๆ
Principles of communication, Thai language usage, critical listening,
reading for main ideas and analysis, writing for communication in daily
life and speaking on different occasions

01-310-002

วรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Literature and Local Literary Works
พื้นฐานวรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่นด้านความหมาย ประวัติ บ่อเกิด คุณค่า
ทางศิลปะ และคุณค่าด้านอิทธิพลที่มีต่อศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีไทย อ่านและ
ประเมินค่าวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น
Fundamentals of Thai literature and local literary works in terms of
concepts, history and sources, art values and their impacts on Thai
literature and local literary works, critical reading of Thai literature and
local literary works
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01-310-006

การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading and Writing
หลักการอ่านเอกสารทางวิชาการ หลักการเขียนทางวิชาการ การอ่านและเขียนสรุป
สาระสาคัญ การศึกษาค้นคว้า และการนาเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ
Principles of academic reading and writing, reading and note taking,
information research and academic presentation

01-310-011

การสื่อสารกับบุคคลเฉพาะกลุ่ม
3(3-0-6)
Communication for Specific Groups
การสื่อสารด้วยกระบวนการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ที่มีสถานะเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้พิการ
ผู้สูงอายุ เยาวชน อาชีพเฉพาะ
Communication through process suitable for particular groups of
people, such as people with physical disabilities, senior people, youths,
and people with a special career

01-310-012

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาองค์กร
3(3-0-6)
Thai for Organization Development
หลักการสื่อสารในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การประสานงานและการสื่อสารใน
องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้งโดยการพูดและการเขียน
Principles of organizational communication in both public and private
sections, liaisons, oral and written communication in organization

01-310-013

ภาษาไทยเพื่อการพินิจพิจารณ์
3(3-0-6)
Thai for Analyses and Critics
กระบวนการคิดพินิจและพิจารณ์สารจากการอ่าน การฟัง และการดูสื่อต่างๆ อย่าง
มีวิจารณญาณ
Process of analyzing and commenting on messages gained from
watching, reading and listening to different types of media

01-310-014

วาทศิลป์เพื่อความสาเร็จ
3(3-0-6)
Art of Speaking for Success
หลักและศิลปะในการพูด การสนทนา การเจรจาต่อรอง การพูดเพื่อนาเสนองาน
การพูดในที่ประชุมชน การพูดในสถานการณ์และโอกาสต่างๆ
Principles and art of speaking, conversation, negotiation, and oral
presentation, public speaking on various occasions
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01-310-015

การอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Reading and Writing
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากการอ่านและการเขียน การเลือกสรรวรรณกรรม
การเรียบเรี ยงถ้อยคา การใช้โวหาร การเขียนย่ อหน้า กลวิธีการสร้างสรรค์แ ละ
นาเสนอผลงานด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับวิชาชีพ
Promoting creative thinking from reading and writing, selecting literature,
organizing words and phrases, making eloquence, paragraph writing,
strategies for creation and presentation appropriate for particular
professions

01-310-016

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองานแบบมืออาชีพ
3(3-0-6)
Thai for Professional Presentation
ลักษณะ ความสาคัญ องค์ประกอบ และรูปแบบของการนาเสนอ การเตรียมความ
พร้อมการใช้สื่อ และศิลปะการใช้ภาษาไทยในการนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน
Characteristics, importance, elements, and styles of presentation,
preparation and use of media, stylistic use of Thai in oral and written
presentation

01-310-017

มองโลกผ่านวรรณกรรม
3(3-0-6)
Life Seen through Literature
เนื้อหา รูปแบบ แนวคิดของวรรณกรรม การวิเคราะห์โดยอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยา
หลักปรัชญาในวรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม และภาพ
สะท้อนของสังคมจากวรรณกรรมไทย
Content, forms, concepts of literature, analysis by psychological
theories philosophy in literature relationship between literature and
society as reflected in Thai literature

01-310-018

สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
3(3-0-6)
Aesthetics of Thai Language in Songs
สุนทรียภาพของภาษาไทย โลกทัศน์ และภาพสังคมที่สะท้อนจากบทเพลงไทย
Vocabulary, expressions and language patterns from songs, aesthetics
in Thai language and perspective as reflected in Thai song
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01-320-003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
ค าศั พ ท์ ส านวนและโครงสร้ า งภาษาในการสนทนาตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ
ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
Vocabulary, expressions and language patterns appropriately used in
various situations according to the native speaker’s culture

01-320-005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3(2-2-5)
English for Job Application
คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน การ
เตรียมตัวและขั้นตอนในการสมัครงาน การอ่านประกาศสมัครงาน การเขียนประวัติ
ย่ อ การกรอกใบสมัครและแบบฟอร์ มต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน การ
สัมภาษณ์งาน
Vocabulary, expressions, and language patterns related to job application,
preparations for job application, reading a job advertisement, writing
a resume, filling out an application form, job interview

01-320-006

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
English for Science and Technology
คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษา การฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Vocabulary, expressions, language patterns, listening, speaking, reading
and writing for communication based on environment, science and
technology topics

01-320-007

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentation
ค าศั พ ท์ ส านวน โครงสร้ า งภาษาในการน าเสนองานในแต่ ล ะขั้ น ตอน การใช้
วจนภาษาและ อวจนภาษา การใช้สื่อประกอบการนาเสนองาน การนาเสนอเชิงสถิติ
การตั้งคาถามและการตอบคาถามระหว่างนาเสนองาน
Vocabulary , expressions, and language patterns used at different stages
of presentation, use of verbal and non-verbal languages presentations,
use of visual supports, presentation of facts and figures, asking and
answering questions
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01-320-010

ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ
3(2-2-5)
English for Standardized Tests
ลักษณะของแบบทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษมาตรฐานประเภทต่าง ๆ
ความรู้และทักษะที่จาเป็นทางด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทาแบบทดสอบ กลวิธีใน
การทาแบบทดสอบ
Formats and structures of various standardized tests, linguistic
knowledge and skills needed for taking the tests, strategies dealing with
standardized tests

01-320-012

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการด้านเทคนิค
3(2-2-5)
English Listening and Speaking for Technical Support
คาศัพท์ สานวน ภาษาที่ใช้ในการอธิบายและการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ การ
ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค การจัดการข้อร้องเรียน การติดตามความก้าวหน้า
ของงาน การรายงานความเสียหาย
Vocabulary, expressions and language patterns for describing technical
functions, demonstration of equipment use, technical support, handling
of complaints, following up on work progress, reporting damage

01-320-013

ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
3(2-2-5)
English for Service Industry
คาศัพท์ สานวน โครงสร้างภาษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ การแนะนา
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและอาหารท้ อ งถิ่ น การบอกเส้ น ทาง การเช็ ค อิ น การให้ ค วาม
ช่วยเหลือผู้มาเยือน
Vocabulary, expressions, and language patterns related to service
industry, recommendation for tourist attractions and local food, giving
directions, check-in, offering assistance to visitors

01-320-014

ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business Communication
การฟังและการพูดภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่ อสารทางธุร กิจ การทักทายและการ
แนะนาตัว การนัดหมายลูกค้าทางโทรศัพท์ การขอร้องและการอาสา การแสดง
ความคิดเห็น การบอกทิศทาง การเลี้ยงรับรองลูกค้า
Listening and speaking in situations related to business communication,
greeting and self-introduction, making appointments by phone, requests
and offers, giving opinions, giving directions, entertaining clients
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01-320-015

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจออนไลน์
3(2-2-5)
English for Online Business
คาศัพท์ สานวน ภาษาที่ใช้ในการอธิบายสินค้าและโฆษณาสินค้าออนไลน์ การขอ
ข้อมูลสินค้า การชาระสินค้าออนไลน์ การรับส่งสินค้า และการร้องเรียนเกี่ยวกับ
สินค้า
Vocabulary, expressions and language patterns for describing and
advertising products online, asking about products, making online
payment, delivering products, dealing with complaints

01-320-016

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านทางวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Reading
รูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการในระดับนานาชาติ คาศัพท์ทางวิช าการ
การอ่านบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ การสรุปใจความสาคัญจากรายงาน
วิจัยและบทความทางวิชาการ
Genres and patterns of academic articles in international journals,
academic terms, reading research and academic articles, summarizing
main ideas

01-320-017

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Writing
ลักษณะของภาษา องค์ประกอบของงานเขียนทางวิชาการ เทคนิคการสืบค้น การ
ประเมินความเหมาะสมของข้อมูล ที่นามาใช้ในการอ้างอิง การสรุปและเปลี่ ยน
ข้อความ การอ้างอิงทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ
Language discourse and components of academic writing, techniques
for searching, evaluation of information and references, referencing,
summary writing and paraphrasing, academic referencing, abstract
writing

01-320-018

การพัฒนาทักษะการเขียน
3(2-2-5)
English Writing Development
การเขียนประโยค การเขียนย่อหน้า การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนบันทึกส่วนตัว
การเขียนจดหมายส่วนตัว การจดข้อความโดยย่อจากการอ่านและการฟัง
Sentence writing, paragraph writing, form filling, daily writing, personal
letter writing, note-taking from reading and listening
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01-320-019

ภาษาอังกฤษเชิงหรรษา
3(2-2-5)
English for Edutainment
ศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษาที่ใช้ในบริบทของสื่อบันเทิง ภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรมในการสื่อสารจาก การ์ตูนและภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ ละครเพลง
การสร้างสื่อบันเทิงตามหัวข้อที่สนใจ
Vocabulary, expressions and language features used in entertainment
contexts, English language and culture for communication from
cartoons and animation, movies, dramas, songs, creation of
entertainment media according to topics of interest

01-320-020

ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตะวันตก
3(2-2-5)
English Language and Western Culture
คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษา ในการสื่อสารข้า มวัฒนธรรม ความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรม การทักทายและการกล่าวลา ภาษาท่าทางและขนบธรรมเนียม การ
กล่ า วชมเชย การร้ อ งเรี ย น มารยาททั่ ว ไป มารยาทบนโต๊ ะ อาหาร วั ฒ นธรรม
ตะวันตกที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน วัฒนธรรมการทางาน
Vocabulary, expressions and language patterns used for cross- cultural
communication, and culture shocks, greetings and farewell, gestures,
tradition, compliments, complaints, etiquettes, table manners, western
cultures related to daily life, workplace culture

01-320-021

การใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Using Digital Tools for English Learning
ประเภทของสื่อดิจิทัลสาหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การฟัง
การพูด และการเขียน การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การฟัง การพูด
และการเขียนด้วยตนเอง
Types of digital media for English skill development including listening,
reading, speaking and writing, use of digital media for self- directed
learning

01-320-022

การสรรสร้างละครและหนังสั้นภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Creating English Dramas and Short Films
ศัพท์ สานวน และโครงสร้างประโยค ที่เ กี่ยวข้อง การอ่านและการเขียนบทละคร
หรือบทภาพยนตร์สั้นๆ การวิเคราะห์ เนื้อเรื่องตัวละคร การใช้โทนเสียง ทานอง
เสียง การแก้ไขปัญหา การทางานเป็นทีม การแสดงละครสั้นเป็นภาษาอังกฤษ การ
จัดทาวิดีโอ คลิปสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ
Vocabulary, expressions and language patterns related to reading and
writing short plays or short films, analyzing themes and characters,
tones and intonations, problem-solving and team working, performance
of plays in English, making short video clips
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01-320-023

การเรียงร้อยเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษผ่านภาพ
3(2-2-5)
Telling Stories in English through Pictures
ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการเล่าเรื่อง ศัพท์สานวน โครงสร้างประโยคที่
เกี่ย วข้อง โครงสร้างของเรื่อง การใช้เสี ยง สื่อ ความช้า เร็ว โทนเสี ยงและภาษา
ท่าทางในการพูดเล่าเรื่อง เทคนิคการเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องเกี่ยวกับคน เพลง รูป
ภาพยนตร์ วรรณกรรมและวัฒนธรรม และการประเมินผลตนเอง
The importance and purposes of storytelling, narrative structure of
storytelling, use of sound, visuals, paces, tones, intonations, and
gestures, telling stories of people, songs, photos, movies, literature, and
cultures, relevant vocabulary, expressions, language patterns/ selfevaluation

01-320-024

ภาษาอังกฤษสานักงาน
3(2-2-5)
English for Office
ภาษาที่ใช้ในการต้อนรับผู้มาเยือน การนาชมสถานที่ การพูดโทรศัพท์ การจดบันทึก
การประชุม ประเภทของเอกสารในสานักงานและลักษณะภาษาที่ใช้ การจัดเตรียม
เอกสารการประชุม การสื่อสารภายในและระหว่างองค์กร
Language used for welcoming visitors, company tours, telephoning,
minutes of meetings, types of office documents and language use,
document preparations, internal and external communication

01-320-025

ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในองค์กร
3(2-2-5)
English for Organizational Communication
คาศัพท์ สานวน ภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุม การ
แสดงความคิดเห็น การนาเสนองานอย่างสั้ น การให้ข้อวิจารณ์และกล่าวตอบข้อ
วิจารณ์ การทบทวนผลการปฏิบัติงาน
Vocabulary, expressions and language patterns for emailing, meeting,
expressing opinions, giving a short presentation, giving and responding
to feedback, performance reviews

01-320-026

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
3(2-2-5)
English Reading for Pleasure
การอ่านการ์ตูน นิทาน เรื่องสั้น โคลงกลอน นวนิยายโดยเน้นการหาประเด็น การ
หาความหมายตรงและความหมายแฝง การฝึกอ่านเพื่อสุนทรียรส
Reading cartoons, tales, short stories, poems, novels focusing on finding
themes, denotation and connotation, reading practice for aesthetic
appreciation
49

01-330-001

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Chinese
การใช้สัทอักษรโรมัน กากับเสียง การเขียนตัว อักษรจีนโดยใช้มาตรฐานเดียวกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน การฟังพูด การอ่าน และการเขียน ตัวเลข คาศัพท์และ
ประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน
Roman phonetic symbols for pronunciation, basic calligraphy, basic
Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing,
numbers, words and sentences frequently used in everyday life

01-330-002

การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Chinese Conversation
ทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน เน้นการออกเสียงที่
ถูกต้อง ความสามารถในการถ่ายทอดความต้องการเป็นภาษาจีนโดยใช้สถานการณ์
จาลองได้
Chinese listening and speaking on everyday life topics focusing on
correct pronunciation and expressions by means of simulation

01-330-006

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Japanese
อั ก ษรญี่ ปุ่ น ฮิ ร ะงะนะและคะตะคะนะ ค าศั พ ท์ ใ นชั้ น เรี ย น ค าทั ก ทายใน
ชีวิตประจาวัน ตัวเลข รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพื้นฐาน
Japanese alphabets: Hiragana and Katakana, vocabulary, greeting words
in daily life, numbers and constructing basic sentence structures

01-330-007

สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Japanese Conversation
บทสนทนาภาษาญี่ ปุ่ น ในรู ป แบบต่ า ง ๆ โดยอาศั ย สถานการณ์ จ าลองจาก
สถานการณ์จริงที่ผู้เรียนจะต้องพบในชีวิตประจาวัน โดยฝึกฝนให้สามารถใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว เมื่อชานาญขึ้น สามารถนาคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มาประกอบเพื่อ
ขยายขอบเขตของบทสนทนาให้กว้างต่อไป
Various types of Japanese conversation in daily life, situational
conversation practice with the focus on fluency and relevant
vocabulary use for extension of conversation
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04-000-201

ภาษาอังกฤษสาหรับงานวิศวกรรม
3(2-2-5)
English for Engineering
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ศัพท์เทคนิค สานวนภาษาที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
ข้ อ ก าหนดด้ า นความปลอดภั ย คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านและการใช้ง าน การอธิ บ าย
กระบวนการทางาน การเขียนรายงานความเสียหายและความก้าวหน้า
Listening, speaking, reading and writing skills, technical terms and
language patterns regarding engineering work, safety regulations,
manuals, explanation, report of damages and progress

05-110-201

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business
ความหมายของคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในธุรกิจ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจทั้ง
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากเอกสารสื่อสารในงานธุรกิจ โฆษณา ประกาศ
ตาราง กราฟ กาหนดการ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่างๆ การนาเสนองานทาง
ธุรกิจการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจและการติดต่อธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต
Meaning of vocabulary and expressions used for communication
business, business English communication skills: listening, speaking,
reading and writing from business documents, advertisements,
announcements, tables, graphs, schedules; searching business
information from various media; business presentations; business
correspondence writing and business communication through the
Internet

08-888-210

ภาษาอังกฤษสาหรับงานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
English for Mass Communication
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศัพท์เทคนิค ส านวนภาษาที่เกี่ยวข้องกับงาน
สื่ อสารมวลชน การอ่านและการเขียนคู่มือทางเทคนิค การอธิบายกระบวนการ
ทางาน การเขียนรายงานข้อมูลและนาเสนอข้อมูลด้านสื่อสารมวลชน
Listening, speaking, reading and writing skills, technical terms and
language patterns regarding mass communication work, reading and
writing of technical manuals, explanation of working process, report
writing and presentation in mass communication
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09-900-001

ภาษาอังกฤษสาหรับสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
English for STEM Education
คาศัพท์ ศัพท์เทคนิค การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ สาหรับนักศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพกระบวนการคิดและการ
สื่อสารในการประยุกต์ความรู้และทักษะด้านสะเต็ม
Vocabulary, technical terms, listening, speaking, reading, writing related
to Science, Technology, Engineering, and Mathematics fields for both
science and non- science students to improve critical thinking and
communication performance in applying knowledge and STEM skills

09-000-001

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Skills
ความรู้ พื้ น ฐานการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ก ารใช้ โ ปรแกรมส านัก งาน ได้ แ ก่ โปรแกรม
ประมวลผลคา การใช้โปรแกรมตารางคานวณ การใช้โปรแกรมนาเสนอ การใช้
อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
การสื่อสารข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบภายในและภายนอกองค์กร การท่อง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกออนไลน์
Computing fundamentals, key applications such as Word Processor
( Microsoft Word) , Spreadsheets ( Microsoft Excel) , Presentation
(Microsoft PowerPoint), Internet and social networks such as computer
network, communication technology, internal and external e- mail
correspondence, surfing the Internet, and general knowledge about the
Internet World

09-111-001

การคิดและการให้เหตุผล
3(3-0-6)
Thinking and Reasoning
การคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล การให้ เ หตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ ประพจน์ ตั ว เชื่ อ มทาง
ตรรกศาสตร์ ตารางค่าความจริง สัจนิรันดร์ ตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผล
Rational thinking, mathematical reasoning, statements, logical
connectives, truth table, tautology, quantifiers, arguments

09-111-002

คณิตศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Mathematics for Tourism
การสารวจพื้นที่ท่องเที่ยว การคานวณระยะทาง วิถีที่สั้นที่สุด การจัดการค่าใช้จ่าย
การประยุกต์ทฤษฎีกราฟในการท่องเที่ยว
Exploration tourism area, distance calculation, shortest path, expense
management, application of graph theory in tourism
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09-111-051

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
การคานวณทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน อัตราส่วน ร้อยละ ภาษี ความสาคัญของการ
ออมเงิน เป้าหมายการออม การวางแผนใช้จ่ายและการออมอย่างมีประสิทธิภาพ
Basic mathematical calculations, ratio, percentages, taxes, essential of
saving money, savings goals, effective spending and saving plan

09-121-001

สถิติในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Statistical in Daily Life
ความหมายและบทบาทของสถิติในชีวิตประจาวัน สถิติในสั งคมมนุ ษย์ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล การหาตัวแทนข้อมูล การหาตาแหน่งและ
การกระจายของข้อมูล การแปลความหมายและสรุปข้อมูล การนาเสนอข้อมูลที่
เหมาะสมกับคุณลักษณะของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ
Meaning and the role of statistics in daily life, statistics in human society, data
collection and data validation, information agent, position measurement and
distribution measurement, interpretation and summary data, data characteristics
and means of presentation, use of statistical software for data analysis

09-121-002

สถิติเบื้องต้นสาหรับนวัตกรรม
3(2-2-5)
Basic Statistics for Innovation
ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒนานวัตกรรม การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อหา
ประสิทธิภาพนวัตกรรม การตรวจสอบประสิทธิภาพนวัตกรรม
Meaning and role of statistics in innovation development, study of relevant
information for innovation development, tool and quality inspection to find
innovative performance, innovation performance monitoring

09-130-001

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสีเขียว
3(3-0-6)
Green ICT
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม การ
ทางานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
วิธีลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการ
ทางานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
Roles of information and communication technologies and their impact on
the environment, process of information and communication technology that
contributes to greenhouse gas emissions, how to reduce greenhouse gas
emissions by changing the rules and improving the of information workflow
and communication technologies that affect environment
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09-130-002

อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Internet of Things in Everyday Life
แนวคิดพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง แนวโน้มและการพัฒนาของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์สมาร์ตอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในชีวิตประจาวัน ความปลอดภัย
ในการใช้งานของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
Basic concept of Internet of things (IoT), trend and development of IoT
technology, architecture of smart devices of IoT, application of IoT
technology in daily life, security in applications of IoT

09-130-003

ชีวิตดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Life
เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นในปัจจุบัน วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ที่ มี ผ ลกระทบกั บ ชี วิ ต ประจ าวั น การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล กั บ
ชีวิตประจาวัน แนวโน้มและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
Introduction to digital technology, evolution of digital technology,
applications and impacts of digital technology in daily life, trends and
development of digital technology in the future

09-210-001

เคมีในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Chemistry in Digital Life
บทบาทของเคมีในวิถีชีวิตสมัยใหม่ แนวคิด การประยุกต์ใช้เคมีและนวัตกรรมเพื่อ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะในการด าเนิน ชีวิ ตและการอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อม มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงรอบตัว เพื่อการ
ปรับตัวภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
Role of chemistry in modern life style, concept, application of chemistry
and innovation for quality of life, health and environment, updated
knowledge for adjustment in Digital Life

09-210-002

รู้ทันสารพิษ ชีวิตปลอดภัย
3(3-0-6)
Toxic Alert and Safety Life
สถานการณ์และปัญหาสารพิษภายใต้กระแสการเปลี่ย นแปลงของโลก สารพิษและ
การจัดการกับสารพิษใกล้ตัวในชีวิตประจาวัน มลพิษ การปรับตัวและการป้องกัน
ตนเองเพื่อสุขภาวะที่ดีในการดาเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน
Situations and problems of toxic substances under globalization
changes, toxic substances and management of toxic substances in daily
life, pollution, adjustment and prevention for health and way of living
in present life
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09-210-003

วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3(3-0-6)
Science, Creativity and Innovation
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ศึกษาค้นคว้า ความคิดสร้างสรรค์ด้ว ย
กระบวนการต่ า ง ๆ ทางวิ ท ยาศาสตร์ โดยเน้ น กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละสื่ อ ที่
หลากหลาย เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เกษตรกรรม วิศวกรรมและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีส มัยใหม่และการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ด้ า นสุ ข ภาพ อาหาร เกษตรกรรม พลั ง งาน
สิ่ งแวดล้ อม เพื่อให้ มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ ยนแปลง เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
Scientific thinking, information search, creative thinking through scientific
processes and various instructional media for innovative and
technology development in agriculture, engineering and modern
industries, modern technologies and their application for sustainable
development

09-210-033

เทคโนโลยีสีเขียว
3(3-0-6)
Green Technology
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักการและ
กระบวนการของเทคโนโลยีสีเขียว การประเมินวัฏจักรชีวิต การออกแบบเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ กรณีศึกษาการบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
Environmental problems caused by science and technology
development, principle and process of green technology, life cycle
assessment, eco- design, case studies of management and appropriate
use of environmental–friendly technology

09-311-001

ชีวิตยุคใหม่กับความปลอดภัยในอาหาร
3(3-0-6)
Modern Life with Food Safety
วัฒนธรรมการบริโภค อาหารสาหรับคนยุคใหม่ อันตรายในอาหาร การเน่าเสียของ
อาหาร การยื ด อายุ ข องอาหารสมั ย ใหม่ หลั ก การปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการผลิ ต อาหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอาหาร
Eating cultures, food for modern life, food hazards, food spoilage, food
preservation, good manufacturing practice, food safety regulations and
laws
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09-311-051

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและ
การอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of organisms and environment, ecology, natural
resources and conservation, environmental pollutants and
environmental management

09-410-001

ก้าวทันเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Keep Pace with Technology
แนวคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละการประยุ ก ต์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น การบู ร ณาการ
เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ประจ าวั น เทคโนโลยี อ วกาศและการสื่ อ สาร
โทรคมนาคม เทคโนโลยีนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ทางสันติ นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน
Scientific concepts and their application in everyday life, integration of
technologies related to everyday life, space technology and
telecommunications, nuclear technology and peaceful uses,
nanotechnology, materials technology, technology with life quality
improvement, technology and sustainable development

09-410-002

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Life
แนวคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะแสวงหาความรู้ การเชื่อมโยง
ความคิดและกระบวนการแก้ปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน แนวคิด การ
สร้ า งนวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ผลกระทบของความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และอนาคตของ
มนุษย์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
Scientific approaches and processes, knowledge exploring, associative
thinking and problem solving, current situation and the learning from
sharing, integration of science and technology in everyday life, concept
of innovation and knowledge conformation, effect of scientific and
technological changes on economy, society, environment and the
future of mankind, lifelong learning for better quality of life
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09-410-003

ต้องรอดกับภัยพิบัติธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Disaster Survival
ประเภทของภัยพิบัติธรรมชาติ ภัยพิบัติทางธรณี ภัยพิบัติทางภูมิอากาศ ธรณีศาสตร์
ของภัยพิบัติทางธรณี เทคโนโลยีการเตือนภัยและการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรณี
อุตุนิยมวิทยาของภัยพิบัติทางภูมิอากาศ เทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศ การปฏิบัติ
ตนเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ การจัดการ
ด้านภัยพิบัติธรรมชาติและสารธารณภัย
Types of natural disasters, geophysical disasters, meteorological and
climatological disasters, geosciences of geophysical hazards,
meteorology of weather hazards, warning technology and natural
hazard monitoring, natural disaster risk reduction, natural disaster and
disaster risk management

09-410-004

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Renewable Energy Technologies for Sustainability
ความรู้ พื้น ฐานด้านพลั งงานทดแทนและเทคโนโลยีใ กล้ ตัว แหล่ งที่มาพลั ง งาน
ทดแทน สถานการณ์พลังงานทดแทน เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงานทดแทน
ผลกระทบทางด้า นสิ่ ง แวดล้ อ ม การจัดการของเสี ยที่ เกิ ดจากกระบวนการผลิ ต
พลั งงานทดแทน การอนุ รักษ์พลั งงานอย่างมีส่ ว นร่ว ม การปลู กจิตส านึกการใช้
พลังงานอย่างฉลาด การเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน
Fundamentals of renewable energy technologies, renewable energy
sources, renewable energy situation, technology and energy
consumption, impact on the environment, management of waste from
the production of renewable energy, involved conservation of energy,
wisely awareness raising of energy use, preparation for the change in
energy
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09-090-011

การสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการสร้ า งความตระหนั ก ด้ า น
2(1-2-3)
วิทยาศาสตร์
Science Communication and Public Awareness
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ น
ชีวิตประจาวัน ความจาเป็นของการสื่อสารวิทยาศาสตร์กับประชาชน สื่อมวลชน
และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มีผ ลต่ อทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประชาชน ประวัติความเป็นมาของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ปรัชญา
และแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ปัญหาสาคัญในการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์กับผู้ฟังทั่วไป ความสาคัญของการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
และจริ ย ธรรมในการสื่ อสารวิทยาศาสตร์ อิทธิพลของสื่ อ ศูนย์เรียนรู้ การเมือง
ประวัติศาสตร์ และค่านิยมทางวัฒนธรรมที่มีต่อความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ของ
ประชาชน รูปแบบของการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ต่อสาธารณะ ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมู ล ทาง
วิทยาศาสตร์
Knowledge of science communication, contemporary science and
technology related to daily life, necessity of communicating science
with the public, media as well as the government, factors affecting
public opinion and attitudes towards science and technology, history
and the development of science communication, philosophy and
models of science communication in different contexts, problems in
communicating science with non- expert audiences, the importance of
public awareness of science and ethical issue in communicating science,
the influence of media, learning centers, politics, history and cultural
values on public’ s interest in science, science communication in
different context, publicizing scientific information, correctness and
reliability of scientific information

00-100-101

อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี
2(0-4-2)
RMUTT Identity
ความภาคภู มิ ใ จในมหาวิ ท ยาลั ย การปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีและสังคม การมีจิตใจริเริ่ม การเริ่มต้นทางานที่มีเป้าหมายชัดเจน การ
ลาดับความสาคัญของงาน และความรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพ การพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพ การมี จิ ต สาธารณะ มารยาททางสั ง คม การอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ภายใต้
กฎระเบี ย บและหลั กการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลั กในการใช้ชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
University pride, keeping up with technology and social changes, having
initiative and being proactive, beginning with clear goals,
prioritizingthings, and being professional, personality development,
public consciousness, social manners, living democracy, principles of
living based on the philosophy of Sufficiency Economy
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00-100-201

มหาวิทยาลัยสีเขียว
1(0-2-1)
Green University
วิธีปฏิบัติตนเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สภาพแวดล้ อ มภายในมหาวิ ท ยาลั ย การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก
รับผิดชอบ การแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
Being environmentally friendly, efficient use of energy and resources,
being responsible for the environment in the university, instilling and
contributing to the sustainable and socially responsible university,
awareness of and vision for social and environmental sustainability

00-100-202

การคิดเชิงออกแบบ
1(0-2-1)
Design Thinking
กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุ่งเน้นการเข้าใจผู้ใช้ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ สร้างไอเดี ยที่หลากหลาย สร้างตัวต้นแบบเพื่อทดลองและ
ทดสอบความคิดทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
Human- centric approach to gain deep understanding of users, design
products or innovation, ideate several alternatives, create prototypes,
and test the innovative solutions

00-100-301

ความเป็นผู้ประกอบการ
1(0-2-1)
Entrepreneurship
แนวโน้มและแนวคิดในการทาธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการองค์การ
การตลาด การจัดการด้านการเงิน การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ การ
จัดทาแบบจาลองธุรกิจ
Business trends and concept, development of entrepreneur characteristics,
organization management, marketing, financial management, successful
entrepreneurs, business model canvas
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00-100-302

นวัตกรรมเพื่อชุมชน
3(1-4-4)
Innovation for the Community
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ฝึกทักษะการ
บริหารโครงการและการตัดสินใจในบริบทของเศรษฐกิจและสังคม การปฏิบัติงาน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน ฝึกกระบวนการคิดในเชิงนวัตกรรม การ
สร้างนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
Definitions, principles, concepts, significance, and application of
sufficiency economy philosophy, the Royal Initiated Developmental
Principals of His Majesty: Understand, Achieve, and Develop, practice a
project management skill and decision making in the context of
economic and social, work performance, use information technology for
communities, practice innovative thinking processes, innovation
creation for a better quality of life in the community by the process of
participation for sustainable development

09-090-013

การจัดการสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Information Management for Entrepreneur
ความหมายและบทบาทของการจัดการข้อมูลหรับการเป็นผู้ประกอบการ ข้อมูลและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผนและการตัดสิ นใจบนพื้นฐานของข้อมูล การ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจปัจจุบันโดยการสร้างและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้
ประโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สมั ย ใหม่ เ พื่ อ การแก้ ปั ญ หาและการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางธุรกิจ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ การบริหารจัดการทรัพย์สินดิจิทัล
Meaning and role of information management for entrepreneurship,
planning and decision making based on information, business
transformation by creating and using novel digital technologies,
utilization of new digital technologies to improve business operations,
business intelligence, and managing digital assets

09-111-141

แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 1
ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กาหนด การประยุกต์
ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์
จากัดเขต พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ
Functions limits and continuity, differentiation, indeterminate forms,
applications of differentiation, integration, techniques of integration,
applications of definite integral, algebra of vectors in three - dimensional space
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09-111-142

แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09–111–141 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09–111–141 Calculus for Engineers 1
พิ กั ด เชิ ง ขั้ ว และสมการเชิง อิ ง ตัว แปรเสริม ฟั ง ก์ ชั น ค่ า เวกเตอร์ ข องหนึ่งตัว แปร
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสาม
มิติ แคลคูลั ส ของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัว แปรและการประยุกต์ แคลคูลั ส ของ
ฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์
Polar coordinates and parametric equations, vector - valued functions
of one variable, calculus of vector – valued functions of one variable,
lines planes and surfaces in three dimensional space, calculus of real –
valued functions of two variables and applications, calculus of real valued functions of multiple variables and applications

09-121-045

สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
General Statistics
สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัว แปรสุ่ ม การแจกแจง ตัว แปรสุ่ ม การสุ่ ม
ตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของ
ประชากรกลุ่มเดียว และการทดสอบไคสแควร์
Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of
random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis
testing of one population, chi-squared test

09-210-121

เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอม โครงสร้างของอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติของธาตุตาม
ตารางพีริ ออดิก พันธะเคมี มวลสารสั มพันธ์ สารละลายและสมบัติคอลลิ เ กที ฟ
สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลเคมีสมดุลไอออนในน้า จลน์ศาสตร์เคมี
ธาตุ เรฟพรี-เซนเททีฟ อโลหะ ธาตุทรานสิชัน
Atomic theory, electron structure in atom, properties of elements in
periodic table, chemical bond, stoichiometry, solution and colligative
properties, gas liquid and solid properties, chemical equilibrium, ion
equilibrium in water and kinetic chemistry, representative elements,
non-metal, transition elements
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09-210-122

ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
วิชาบังคับก่อน : 09-210-121 เคมีสาหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 09-210-121 Chemistry for Engineers or
Concurrent Enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของธาตุและสารประกอบ
มวลสารสัมพันธ์ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมบัติของแก๊ส โครงสร้างของผลึก
สามัญบางชนิด สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ จลนศาสตร์เคมี
Experiment on scientific measurements, elements and compounds
properties, stoichiometry, solution and colligative properties, gas properties,
crystalline structure, chemical equilibrium, acid- base and salt reaction,
kinetic chemist

09-410-141

ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers 1
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกล
ของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของ
ไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน คลื่นเสียง
Vector, force and motion, momentum and energy, particle system,
mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion,
fluid mechanics, heat and heat transfer, and sound waves

09-410-142

ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 1
วิชาบังคับก่อน : 09-410-141 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 09-410-141 Physics for Engineers 1 or Concurrent
Enrollment
ปฏิบั ติการเกี่ย วกับ แรงและการเคลื่ อ นที่ โมเมนตัมและพลั งงาน ระบบอนุภ าค
สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต
กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน คลื่นเสียง
Experiment on force and motions, momentum and energy, particle
system, mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory
motion, fluid mechanics, heat and heat transfer, and sound waves
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09-410-143

ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09-410-141 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09-410-141 Physics for Engineers 1
ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่
Statics, electromagnetics, direct current, alternative current, electromagnetic
wave, optics, and modern physics

09-410-144

ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09-410-143 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2 หรือเรียนควบคู่กัน และ
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09-410-143 Physics for Engineers 2 or Concurrent
Enrollment and
09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก -ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่
Experiment on statics, electromagnetics, direct current, alternative
current, electromagnetic wave, optics, and modern physics

04-311-202

กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
ระบบแรงผลลัพธ์ สมดุลของไหลสถิตไคเนแมติกส์และไคเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุ
แข็ ง เกร็ ง กฎการเคลื่ อ นที่ ข้ อ ที่ ส องของนิ ว ตั น งานและพลั ง งานอิ ม พั ล ส์ แ ละ
โมเมนตัม
Force system, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and
kinetics of particles and rigid bodies, Newton’ s second law of motion,
work and energy, impulse and momentum

04-411-102

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
การเขียนอักษร การมองภาพฉายการเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ การกาหนด
ขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยการเขียนภาพด้วยมือและการสเก็ตภาพ
แผ่นคลี่และภาพประกอบ การเขียนแบบเบื้องต้นโดยคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียน
แบบและออกแบบ
Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial
drawings, dimensioning and tolerances, sections, auxiliary views and
development, freehand and sketches, detail and assembly drawings,
basic computer-aided design drawing
63

04-412-307

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
วิชาบังคับก่อน : 09-121-045 สถิติทั่วไป
Pre-requisite : 09-121-045 General Statistics
ระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการสินค้า การวางแผนกระบวนการ
ผลิตโดยรวม การบริหารวัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผน
กาลังการผลิต การสมดุลสายการผลิต การจัดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต
การบริหารโครงการและเทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิตยุคใหม่
Production system, forecasting technique, aggregate planning, inventory
management, material requirement panning (MRP), capacity planning, line
balancing, scheduling, production control, project management and new
techniques in production planning and control

04-500-211

วิศวกรรมความปลอดภัยสาหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
Safety Engineering for textile Industry
ลักษณะและรูปแบบของการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาเหตุของอุบัติเหตุและวิธี
ป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย การสอบสวนอุ บั ติ เ หตุ การจั ด ตั้ ง องค์ ก รความปลอดภั ย
สภาพแวดล้ อ มและองค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย การตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมทางวิศวกรรม การประเมินความเสี่ยง และกฎหมายอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
Characteristics and types of textile industrial production, causes of accident,
accident prevention, accident investigation, safety organization
establishment, environmental and safety elements, environmental
inspection, risk assessment and industrial safety laws

04-500-302

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
Quality Control in Textile Production
วิชาบังคับก่อน : 09-121-045 สถิติทั่วไป
Pre-requisite : 09-121-045 General Statistics
การจัดการและบริหารในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ วิธีประหยัด ฐานะ
และตาแหน่งของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โครงสร้างการจัดการ แผนภูมิ
การควบคุมคุณภาพสาหรับวัสดุที่แตกต่างกันและรอยบกพร่อง ฝึ กการออกแบบ
วิธีดาเนินการควบคุมคุณภาพสิ่งทอ
The management of textile quality control, economy, status and
position of textile quality control. Understand the application of quality
control charts for different materials and defects
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04-500-402

เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
Clean Technology in Textile Industry
ความหมาย และความส าคัญของเทคโนโลยีส ะอาดในอุตสาหกรรมทั่ว ไป และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ การเลือกใช้วัสดุ สารเคมีในการผลิตสิ่งทอเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม
Definition and importance of clean technology in general industry and
textile industry. The implementation of materials and chemicals in
textile production to lessen impacts on environment. Regulations and
environmental safety protocol

04-621-101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Computer Programming
แนวคิดและองค์ป ระกอบของคอมพิว เตอร์ อันตรกิริยาระหว่ างฮาร์ ดแวร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒ นา
โปรแกรมและการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง
Concepts and components of computer, hardware and software
interaction, electronic data processing concepts, program design and
development methodology and high-level language programming

04-720-201

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
โครงสร้าง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ของกลุ่มวัสดุวิศวกรรม
โลหะ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบแผนภาพสมดุลเฟสและ
การแปลความหมาย การทดสอบสมบั ติ ต่ าง ๆ ของวั สดุ วิ ศวกรรมและการแปล
ความหมาย การศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่เกี่ยวข้ องกับสมบัติ ของวั สดุ
วิศวกรรม กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โดยการใช้วัสดุวิศวกรรม
Structures, properties, production process and applications of main
groups of engineering materials, metals, polymers, asphalt, wood,
concrete and composites, phase equilibrium diagrams and their
interpretation; mechanical properties and materials degradation

04-000-101

การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
2(0-6-4)
Engineering Workshop
ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพื้นฐานวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการพื้นฐานใน
ทุกภาควิชา สร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานในอาชีพวิศวกรรม
Practice about basic engineering works from every engineering
departments in order to build up good attitude and perception in
engineering professional
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04-411-101

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4)
Basic Engineering Training
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านพื้ น ฐานเบื้ อ งต้ นทางด้ านวิศ วกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เครื่อ งมื อ ทั่ว ไป
เครื่องมือวัด เครื่องมือร่างแบบ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานเครื่องมือกล งานเชื่อม
งานประกอบระบบท่อเบื้ องต้น งานไฟฟ้า ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและ
จรรยาบรรณวิศวกร
Practices in basic engineering works, hand tools, instrumentation,
drafting tools, machine parts, machining, welding, basic pipe line
assembly, electrical work, safety operation and ethics engineers

04-500-209

การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(1-6-4)
Textile Product Drawing and Design
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติ การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้กาหนดการสร้างสรรค์การ
ออกแบบเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สาหรับผ้าทอ ผ้าถัก ตะเข็บ ลายพิมพ์หรือการตกแต่ง
สิ่งทอแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจจะออกแบบตามจุดประสงค์การใช้งานหรือออกแบบทั่วไป
การออกแบบผลิตภัณฑ์จะออกแบบโดยการสเก๊ตช์และรวมไปถึงการใช้การออกแบบ
โดยคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อนาเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น
Theories and practices in Textile product drawing and design are
defined here as the creation of designs clothing and products for woven,
knitted, stitched, print or decorative textiles that might have a
functional or non- functional purpose. The creative idea is to design
products by sketching and also using computer graphic design to
present the idea concepts of the products

04-500-210

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2(1-3-3)
Textile Product
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติ การออกแบบ นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การ
ผสมผสานของนวัตกรรมเทคโนโลยีและการออกแบบสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์จากความคิดพื้นฐานไปสู่ผลิตภัณฑ์ และยุทธศาสตร์การทาการตลาด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
Theories and practices in Textile product design, innovation, and
development, combinations of technological innovation and creative
design, development of ideas from concept to product and strategically
market in response to customer needs
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04-500-201

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นใย
3(2-3-5)
Fiber Science and Technology
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับเส้นใย การจาแนกเส้นใย โครงสร้างทางเคมี สมบัติ
ของเส้นใย กระบวนการผลิต และการนาไปใช้งานของ เส้นใยเซลลูโลส เส้นใยโปรตีน
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์
Theories and practices related in fiber, fiber identification, fiber chemical
structure, fiber properties, fiber processing and the application of
cellulosic fibers, protein fibers, regenerated fibers and synthetic fibers

04-500-202

กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
3(2-3-5)
Polymer Processing and Technology
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการแยกประเภทของ
วัสดุพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ วิธีการและเทคนิคสาหรับการขึ้นรูปพอลิเมอร์และเส้นใย
แบบต่าง ๆ ได้แก่ การหลอมอัดรีด ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของแต่และการ
บวนการเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ และการติดตามเทคโนโลยีการขึ้นรูป
พอลิเมอร์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Theories and practices related in basic knowledge of different types of
polymer materials, methods and techniques for forming various
polymers and fibers, including extrusion process, problems and
guidelines for solving problems and procedures for product
improvement, application and tracking of polymer forming technology,
related research

04-500-203

การผลิตเส้นด้าย
3(3-0-6)
Yarn Manufacturing
กระบวนการผลิตเส้นด้ายและเส้นด้ายเพื่อผิวสัมผัส หลักการทางานของเครื่องจักร
และชิ้นส่วนที่สาคัญๆ สมบัติของเส้นใยที่มีผลต่อการปั่นด้าย คุณสมบัติของเส้นด้าย
ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการปั่นด้ายและวิธีการแก้ไข
Theories about the functions of machines and important parts in the
yarn and textured yarn production. The subject also discusses about
the fiber properties that affect fiber spinning, yarn properties, problems
that causes by yarn manufacturing processes and any possible solutions
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04-500-204

การผลิตผ้าผืน
3(3-0-6)
Fabric Manufacturing
กระบวนการผลิตผ้า โครงสร้างผ้าทอ การเตรียมทอผ้า การทอผ้า การถักผ้า แนวเส้น
พุ่งและแนวเส้นยืน การผลิตผ้าไม่ทอ และสมบัติของผ้าชนิดต่าง ๆ
Fabric production such as woven structures, weaving preparation,
weaving, weft knitting, warp knitting, manufacturing of nonwovens, and
the properties of each fabrics

04-500-205

กระบวนการเคมีสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile chemical Processing
ศึกษาเกี่ยวกับ พื้นฐานเส้นใยสิ่งทอ น้าที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตสิ่งทอแบบ
เปียก คานิยามที่เกี่ยวกับกระบวนการแบบเปียก กระบวนการลอกแป้ง กระบวนการ
ทาความสะอาด กระบวนการฟอกขาว กระบวนการเติมสารฟอกนวล ประเภทของสี
ย้ อ ม และกระบวนการย้ อ มสี แ บบดู ด ซึ ม กระบวนการย้ อ มสี แ บบต่ อ เนื่ อ ง
กระบวนการซักล้างทาความสะอาด และกระบวนการหลังการย้อมสี
Study fundamental of textile fibers, water that is suitable for textile wet
processing, definition terms related to textile wet processing, desizing
processes, scouring processes, bleaching processes, adding optical
brightening agent processes, dyestuff Classifications, exhaustion textile
dyeing processes, continuous textile dyeing processes, rinsing and
soaping processes and after treatment processes

04-500-206

นวัตกรรมกระบวนการเคมีสิ่งทอ
3(3-0-6)
Innovations in textile chemical processing
ศึกษานวัตกรรมเกี่ยวกับ กระบวนการเตรียมวัสดุสิ่งทอ กระบวนการย้อมสีวัสดุสิ่ง
ทอ กระบวนการพิมพ์วัส ดุสิ่ งทอ และกระบวนการตกแต่งสิ่ งทอ ทฤษฎีพื้นฐาน
เกี่ยวกับการค้นหาแนวความคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านกระบวนการเคมีสิ่งทอ
Study of Innovations in textile preparation processes, textile dyeing
processes, textile printing processes and textile finishing processes,
fundamental theory for searching new ideas for textile chemical processing
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04-500-207

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(2-3-5)
Textile Product Processing
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรการทางานในอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ขอบเขตและขอบข่ายการทางาน ทักษะการวัดตัว ขนาดมาตรฐาน
ของประเทศต่าง ๆ อุปกรณ์ในการสร้างแบบตัด หลักการสร้างแบบตัด การสร้าง
แบบตัดในงานอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การตรวจสอบแบบตัด การใช้
จักรพื้นฐาน การสร้างแบบและทาชิ้นงานตัวอย่าง การวิเคราะห์วิธีการรวมหน่วย
ชิ้นงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Theories and practices related in textile product process organization that
composed of several sections, namely, Principle of Textile product
pattern making , measurement, Standard sizes of different countries ,
tool for making pattern, inspection of pattern, using the sewing basic
machine Industrial pattern making and making sampling ,learn the
analysis of textile product assembly

04-500-208

การจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Product Management
การศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งทอ บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการสินค้าสิ่ง
ทอ การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ขอบข่ายและเส้นทางการทางานในธุรกิจสิ่งทอ
Study and research in textile technology and innovation. Role of textile
product manager development of career advancement, scope and work
path in the textile business

04-500-301

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
1(1-0-2)
Textile Innovation Engineering Pre-Project
ค้ น คว้ า ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมการผลิ ต สิ่ ง ทอ หรื อ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตามลั กษณะสาขางานเฉพาะที่ส นใจ โดยนาความรู้จาก
วิชาชีพมาประยุกต์ แก้ปัญหา และกาหนดหัวข้อโครงงาน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
คอยให้คาแนะนาและดูแล
Search for technologies that are related to chemical and textile industries
students will apply their knowledge to solve the given task, techniques for
project choosing, project writing under supervision
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04-500-401

โครงงานวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
3(1-6-4)
Textile Innovation Engineering Project
วิชาบังคับก่อน : 04-500-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
Pre-requisite : 04-500-301 Textile Innovation Engineering Pre-Project
ค้นคว้า และปฏิบัติการ ตามลักษณะงานที่ได้รับอนุมัติจากวิชาการ เตรียมโครง งาน
ด้านงานอุตสาหกรรมสิ่งทอสิ่งทอ เพื่อนาเอาความรู้แ ละทักษะที่ได้รับจากวิชาชีพ
มาประยุกต์ใช้งาน และ แก้ปัญหา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คาแนะนา
Practice on the chosen project topic from the subject of “ Textile
Engineering Pre-project” under suggesting of a supervisor

04-211-203

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(2-3-5)
Introduction to Electrical Engineering
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้นแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
กาลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งาน ระบบไฟฟ้าในที่ อยู่อาศัย
และอุตสาหกรรมเบื้องต้น คุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าของวัสดุ
Basic DC and AC circuit analysis, voltage, current and power,
introduction to some basic electrical instruments, transformers ;
introduction to electrical machinery, generators, motors and their
applications, basic electrical system of residential and industry,
electrical properties of material

04-412-306

การวิจัยการดาเนินงาน
3(3-0-6)
Operation Research
วิชาบังคับก่อน : 09-121-045 สถิติทั่วไป
Pre-requisite : 09-121-045 General Statistics
การนาเอาระเบียบวิธีการวิจัยการดาเนินงานในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยเน้น
การใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์แทนระบบของปัญหา การโปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎี
เกม ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการกาหนดงาน ปัญหาแถวคอย ตัวแบบระบบสินค้าคง
คลัง และการจาลองแบบปัญหาในการตัดสินใจ
Introduction to the methodology of operation research in engineering
problem solving by emphasizing on the use of mathematical models,
linear programming, game theory, transportation problem, assignment
problem, queuing problem, inventory model and simulation in
decision making process
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04-510-301

โครงสร้างผ้า
3(2-3-5)
Fabric Structure
ศึ ก ษาทฤษฏี แ ละปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ โครงสร้ างผ้ าทอพื้ น ฐาน โครงสร้ า งผ้ า ทอแบบ
ซับซ้อน การวิเคราะห์ผ้าทอ โครงสร้างผ้าถัก การวิเคราะห์ผ้าถัก การออกแบบผ้า
ด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบสมบัติผ้าทอและผ้าถัก
Theories and practices related in simple and compound woven structures,
analysis of woven fabrics, knitted structures, analysis of knitted fabrics,
design of fabric with computer- aided design, properties of woven and
knitted fabrics

04-510-302

การผลิตผ้า
1(0-3-3)
Fabric Formation
วิชาบังคับก่อน : 04-500-204 การผลิตผ้าผืน
Pre-requisite : 04-500-204 Fabric Manufacturing
ปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นรูปเส้นด้ายให้กลายเป็นผืนผ้า ด้วยเครื่องทอผ้าด้วยมือและ
เครื่องถักผ้าด้วยมือแนวนอน
Practice on principle of fabric formation by using hand loom and hand
flat knitting

04-510-303

การทดสอบสิ่งทอ
3(2-3-5)
Textile Testing
วิชาบังคับก่อน : 04-500-203 การผลิตเส้นด้าย
04-500-204 การผลิตผ้าผืน
Pre-requisite : 04-500-203 Yarn Manufacturing
04-500-204 Fabric Manufacturing
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทดสอบสิ่งทอ มาตรฐานการทดสอบ หลัก และวิธี
ทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
The study and practice of principle of textile testing, standard tests,
principle of physical and chemical testing of textiles and textile
products
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04-510-304

เทคโนโลยีการทอ
3(2-3-5)
Weaving Technology
วิชาบังคับก่อน: 04-500-204 การผลิตผ้าผืน
Pre-requisite: 04-500-204 Fabric Manufacturing
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตผ้าทอในแต่ละขั้นตอน กลไกการ
ทางานของเครื่องจักรทอผ้า ความสามารถและข้อจากัดของเครื่องจักรทอผ้าในงาน
การผลิต รวมทั้งการคานวณผลผลิต
Theories and practices related in basic concepts of woven fabric including
preparatory processes of weaving and various mechanisms of weaving
machine are studied; along with the calculation of productivity. In
addition, the benefits and limitations of each weaving machine are
addressed.

04-510-305

เทคโนโลยีการถัก
3(2-3-5)
Knitting Technology
วิชาบังคับก่อน: 04-500-204 การผลิตผ้าผืน
Pre-requisite: 04-500-204 Fabric Manufacturing
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับการถักผ้าแนวเส้นพุ่ง เทคนิคการถักของเครื่องถักผ้า
แนวเส้นพุ่ง การถักผ้าแนวเส้นยืน เทคนิคการถักของเครื่องถักผ้าแนวเส้นยืน ปัจจัย
ที่กาหนดขนาดของผ้าถัก
Theories and practices related in weft knitting, knitting techniques of weft
knitting machines, warp knitting, knitting techniques of warp knitting
machines, factors effecting fabric dimensions

04-510-306

การผลิตผ้าไม่ทอ
3(3-0-6)
Nonwovens Manufacturing
กระบวนการขึ้นรูปผ้าไม่ทอ สมบัติของผ้าไม่ทอและการนาไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ
Nonwoven manufacturing methods and properties, as well as the enduse applications
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04-510-307

การทดสอบสิ่งทอทางฟิสิกส์
2(1-3-3)
Textile Physical Testing
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานและวิธีการเลือกใช้มาตรฐาน รวมทั้งศึกษา
หลั กการและวิธีก ารทดสอบสมบัติของวัส ดุสิ่ งทอทางฟิสิ กส์ การทดสอบเกลี ยว
เส้นด้าย ความแข็งแรงของเส้นด้ายและผ้าทอต่อแรงดึง เบอร์เส้นด้าย และน้าหนัก
ผ้า พร้อมมีภาคปฏิบัติประกอบ
Theories and practices related in standard and standard method
selection, principle and the test method for the physical properties of
textile material including yarn twist test, yarn strength and fabric tensile
strength, yarn count and fabric weight

04-510-401

สิ่งทอเทคนิค
3(3-0-6)
Technical Textiles
วิชาบังคับก่อน : 04-500-201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นใย
Pre-requisite : 04-500-201 Fiber Science and Technology
คาจากัดความของสิ่งทอเทคนิค เส้นใย เส้นด้าย และผ้าที่ใช้ในงานด้านสิ่งทอ
เทคนิค โครงสร้างของสิ่งทอสาหรับงานเทคนิค ประเภทของสิ่งทอเทคนิค การใช้
งานเชิงอุตสาหกรรมและด้านอื่น ๆ
Definition of technical textiles, fiber, yarn and fabric used in technical
textiles, structures of textile for technical applications, product of
technical textiles used in industrial applications

04-510-402

การผลิตวัสดุสิ่งทอเชิงประกอบ
3(3-0-6)
Textile Composites Manufacturing
ชนิดของวัสดุผสม กระบวนการผลิตวัสดุผสม ประเภทของวัสดุสิ่งทอที่ใช้สาหรับงานวัสดุ
ผสม การนาวัสดุสิ่งทอมาใช้ในงานวัสดุผสม การทดสอบรวมถึงการใช้งานของวัสดุผสม
Types of composite, manufacturing of composites, textile materials for
composite, modeling of manufacturing process of textile composites, testing
for textile reinforced composites including applications of textile composites
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04-510-408

หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมสิ่งทอ
2(2-0-4)
Selected Topic in Textile Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-500-203 การผลิตเส้นด้าย และ
04-500-204 การผลิตผ้าผืน
Pre-requisite : 04-500-203 Yarn Manufacturing and
04-500-204 Fabric Manufacturing
การค้นคว้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ในด้านวิศวกรรมสิ่งทอและที่เกี่ยวข้อง โดยเน้น
ความสาคัญของการติ ดตามวิทยาการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีใหม่ วิธีการเลื อก
หัวข้อด้านวิศวกรรมสิ่งทอและที่เกี่ยวข้อง การอภิปรายบทความงานวิจัย จัดทา
รายงาน และการนาเสนอผลงาน
Search for information regarding in textile and related engineering and
technologies, emphasizing the importance of following modern technology
and new technologies, methodology of selected topic in textile and related
engineering discussion of research topics, writing report and presentation

04-412-305

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economy
พื้น ฐานทางเศรษฐศาสตร์เ พื่ อใช้ ในงานวิ ศวกรรม ต้นทุน การคานวณดอกเบี้ ย
มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น และมู ล ค่ า รายปี อั ต ราผลตอบแทน ผลประโยชน์ ต่ อ เงิ น ลงทุ น
ค่ า เสื่ อ มราคา ผลกระทบภาษี ร ายได้ จุ ด คุ้ ม ทุ น การทดแทนทรั พ ย์ สิ น การ
วิเคราะห์เงินเฟ้อ และการวิเคราะห์การตัดสินใจในโครงการต่าง ๆ การตัดสินใจ
ภายใต้ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน
Basic of engineering economy, costs, interest calculation, present worth,
annual worth, rate of return, benefit-cost ratio, depreciation, impact of
income tax, break-even point, replacement, inflation, project evaluation
and decision making under risk and uncertainty

04-521-301

กระบวนการเตรียมสิ่งทอ
2(1-3-4)
Textile Preparation Processing
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับการคานวณที่ใช้ในกระบวนการทางเคมีสิ่งทอ น้าที่ใช้ใน
กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ น้าสบู่ สารสาหรับการเตรียมสิ่งทอ การเตรียมผ้าฝ้าย และใย
ผสม การเซตตัวด้วยความร้อน การเผาขน การลอกแป้ง การทาความสะอาด การ
ฟอกขาว การเมอร์เซอร์ไรซ์ และการคอสติกไซซ์ การเติมสารฟอกนวล นวัตกรรมใหม่ๆ
ในการเตรียมวัสดุสิ่งทอ
Theories and practices related in calculation of textile chemistry processes,
water, detergent and pre-treatment agents for textile preparation processing,
cotton and blended fabrics preparation, heat setting, singeing, desizing, scouring,
bleaching, mercerization and causticization, optical brightening agents
application. Innovations in pre-treatment processes
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04-521-302

วิทยาศาสตร์สี
1(1-0-4)
Color Science
พื้นฐานของแสง และวิทยาศาสตร์สี กฎการผสมแม่สีแบบ Additiveและ Subtractive
ทฤษฎีการมองเห็นสีของมนุษย์ โครงสร้างของตามนุษย์ ข้อบกพร่องของการเห็นสี การ
จัดระบบสีแบบต่าง ๆ เช่น Munsell NCS Pantone เป็นต้น การจัดระบบสีแบบ CIE
การระบุสีในระบบ CIE มาตรฐานต่าง ๆ ที่กาหนดโดย CIE การคานวณตาแหน่งสีใน
CIE Chromaticity Diagram CIE L*a*b * ปรากฏการณ์ Metamerism การคานวณ
ค่าความต่างของสีโดยใช้สมการต่าง ๆ เช่น CIE CMC เป็นต้น การสร้างฐานข้อมูล
และหาความเข้มข้นของสีในวัสดุสิ่งทอ การทา Shade Sorting การหาค่าความขาว
การหาค่าความเหลือง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์วัดสีเพื่อทดสอบสิ่งทอ
Principles of light and color science, law of color combination (additive
and subtractive) , human seeing theory, structure of human eyes, eye
defects. Understand color systems such as Munsell, NCS, Pantone, etc.
Learn CIE color system, CIE standards, CIE chromaticity diagram, CIE L*
a* b* . Understand metamerism, calculation of color values, the
application of CIE and CMC equations, database creation, determine the
color intensity of the textiles. shade sorting, yellowing with the use of
computer color measurement to evaluate the textiles

04-521-303

กระบวนการย้อมสีสิ่งทอ
3(3-0-3)
Textile Dyeing Processing
การจาแนกชนิดของสีย้อม กระบวนการทาให้วัสดุสิ่งทอย้อมสี หลักการย้อมสีและ
ศึกษาปัญหาที่มีผลต่อการย้อมสีบนวัสดุสิ่งทอดังต่อไปนี้ สีไดเร็กซ์ รีแอคทีฟ วัต
ซั ล เฟอร์ ดิ ส เพิ ร์ ส แอซิ ด เบสิ ก ตามทฤษฎี และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงาน
อุตสาหกรรมเชิงการค้า กระบวนการย้อมสีสิ่งทอบนเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์และ
เซลลูโลส ด้วยกระบวนการย้อมสีแบบต่อเนื่อง และแบบดูดซึม รายละเอียดของสาร
ช่วยย้อมสี หลักการทางานของเครื่องย้อมสีแบบดูดซึม และแบบต่อเนื่อง นวัตกรรม
ที่เกี่ยวกับกระบวนการย้อมสีสิ่งทอ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงย้อม
Classification of dyestuffs, textile dyeing processes, principles of dyeing,
study the effect of the different dye types (direct, reactive, vat, sulphur,
disperse, acid, basic dyes) according to theory and commercial
application, textile dyeing processing on polyester and cellulosic fibers
blended fabrics with exhaustion and continuous processes, textile
auxiliaries, the principles of dyeing machines for exhaustion and
continuous processes, innovations in dyeing of textiles, improvement
and increasing productivity in dyehouse
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04-521-304

ปฏิบัติการกระบวนการย้อมสีสิ่งทอ
1(0-3-3)
Textile Dyeing Processing Laboratory
ฝึกปฏิบัติติเพื่อเพิ่มทักษะในการย้อมสีวัสดุสิ่งทอต่าง ๆ ด้วยสีไดเร็กซ์ รีแอคทีฟ
วัต ซัลเฟอร์ ดิสเพิร์ส แอซิด เบสิก) และฝึกปฏิบัติติเพื่อเพิ่มทักษะในการย้อมสีบน
วัสดุสิ่งทอเส้นใยพอลิเอสเตอร์ผสมเซลลูโลส
Practice of dyeing competencies of dyeing on different fibers with direct,
reactive, vat, sulphur, disperse, acid, basic dyes and practice of dyeing
competencies of dyeing on polyester and cellulosic fibers

04-521-305

ปฏิบัติการเทียบและผสมสีวัสดุสิ่งทอ
1(0-3-1)
Textile Color Matching Laboratory
ฝึกปฏิบัติการผสมสีสาหรับใช้กับวัสดุสิ่งทอ หลักการเลือกสี กฎการผสมสี การผสม
สี และเทียบสีให้เหมือนตัวอย่าง โดยวิธีเปรียบเทียบด้วยสายตา และด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์วัดสี การผสมสีโดยวิธี เพิ่ม หรือลดสี การควบคุมคุณภาพของเฉดสีใน
โรงย้อมและพิมพ์สิ่งทอ
Practice on color matching of textile materials, dyestuff selection,
theory of color matching, color matching with eyes and computer color
matching machine, color matching with additive or reductive color
recipes, quality control in color matching in dyeing and printing factories

04-521-306

กระบวนการพิมพ์สิ่งทอ
3(2-3-5)
Textile Printing Processing
ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการเตรียมลวดลาย แม่พิมพ์ผ้า แป้งพิมพ์ การพิมพ์
ระบบการพิมพ์ ซิล ค์ ส กรีน การเลื อกใช้กระบวนการหลังการพิมพ์ที่เหมาะสม
ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคการเลือกตัวสีพิมพ์ และสารข้นให้เหมาะสมกับชนิดของผ้าและ
เส้นใย เทคนิคการพิมพ์แบบโดยตรง การพิมพ์ดิสชาร์จ การพิมพ์รีซิส และการพิมพ์
ด้วยเครื่องอิงค์เจ็ต และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของการพิมพ์สิ่งทอ
Study and practice on design preparation for printing, block, fabric, print
paste and printing systems such as silk screen printing and the selection
of dye fixing system. The theory on the selection of dyestuff and
thickener that suitable for fabrics, fibers, and printing techniques (direct
printing, discharge printing, resist printing and inkjet printing) and new
technologies in textile printing
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04-521-307

มาตรฐานและการทดสอบสิ่งทอ
2(1-3-4)
Textile Standards and Testing
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอระดับชาติและนานาชาติ
มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และการเลือกวิธีการทดสอบที่เหมาะสมของ
ผลิ ตภัณฑ์ การวิเคราะห์ และประเมินผลของการทดสอบ การเขี ยนรายงานการ
ทดสอบ ข้อกาหนดเพื่อการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน
Theories and practices related in national and international Textile
Standards, standard test method, Test method selection for different
and products, test result analysis and evaluation, test reports, and gault
requirements for the competence of testing laboratories

04-521-308

วิศวกรรมโรงงานย้อมสีและตกแต่งสิ่งทอ
2(2-0-4)
Textile Dyeing and Finishing Mill Engineering
การออกแบบ และวางผังโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ อุปกรณ์
เกี่ยวกับการส่งกาลัง (เฟือง คลัทช์ และเบรค) เครื่องกาเนิดไอน้า การออกแบบ
ระบบท่อส่งไอน้าอย่างง่าย ๆ ระบบวาล์ว ระบบป้องกันการรั่วซึม ระบบปั๊มน้า
ระบบการควบคุมของเหลว ระบบไฟฟ้าโรงงานเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นของระบบ
นิวแมติก การบารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ (แบริ่ง
ปั๊มหอยโข่ง เครื่องอัดอากาศ อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า) ระบบการให้แสงสว่าง และ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในโรงงานเคมีสิ่งทอ กิจกรรม 5ส ระบบ
บริหารคุณภาพ (ISO 9000)
Plant design and plant layout for textile dyeing printing and finishing mills,
transmission equipment (gear, clutch and brake), water boiler, simple design
of steam pipe, valve, seal system, water pump system, water level
controlling system, basic electrical systems in textile mills, principle
knowledge on pneumatic, maintenance of machines and equipment for
textile industries (lubrication of bearing, centrifugal, air compressor, circuit
breaker), lighting system, innovative for energy saving in textile chemistry
mills, 5S Activities, quality management (ISO 9000)

04-521-309

การวางแผนและการควบคุมในอุตสาหกรรมการผลิต
3(3-0-3)
Production Planning and Control in Manufacturing
หน้าที่และบทบาทของการจัดการ การจัดการกลยุทธ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักการวางแผนและการควบคุมกระบวนการผลิ ต เทคนิคการปรับปรุงและแก้ ไข
ปัญหาในการผลิต และกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Management functions and roles, strategic management, human
resource management, principles of production planning and control,
production problem solving, case-studies in textile manufacturing
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04-521-310

กระบวนการตกแต่งสิ่งทอ
2(1-3-4)
Textile Finishing Processing
ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการตกแต่งสาเร็จเชิงเคมี การเพิ่มน้าหนัก การทาให้นุ่ม
การทาให้แข็ง การคืนตัวเมื่อยับ Bio -treatment การตกแต่งให้มีจีบถาวร การ
ตกแต่งสะท้อนน้าและน้ามัน การตกแต่งเพื่อต้านทานสิ่งสกปรก การตกแต่งทนไฟ
การตกแต่งป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ และการตกแต่งเพื่อจุดมุ่งหมายพิเศษ พร้อมศึกษา
เกี่ยวกับการแต่งสาเร็จเชิงกล การตะกุยขน การตัดขน การขัดมัน การอัดดอก
การปัดขน การทุบผ้า และการตกแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติต่อการใช้งาน การควบคุมการ
หดตัว เชิ งกล การดึงหน้ าผ้ า เป็นต้น พร้อมกับการศึ กษาเกี่ ยวกับเครื่ อ งจั ก ร
เครื่องมือในการตกแต่งสาเร็จ และคานวณราคาต้นทุนในการตกแต่งสิ่งทอ และนา
โนเทคโนโลยีในงานด้านเคมีสิ่งทอ
Study and practices on chemical finishing for adding weight, softening,
hardening, crease resistance, Bio- treatment, permanent press, water
and oil repellence, soil retardant, fire retardant, static retardant, and
special treatment, the mechanical finishing will be snagging, pile cutting,
calendering, embossing, brushing, beating, and special treatment to
increase application properties such as shrinkage control, stretching of
fabric width. These include understanding of machines and equipment
for textile finishing. Nanotechnology in textiles

04-521-402

ผู้ประกอบการทางสิ่งทอ
1(1-0-2)
Textile Entrepreneurs
อุปสรรคและโอกาสในการดาเนินธุรกิจสิ่งทอขนาดย่อม การจัดการขยายกิจการ
ทักษะการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ และการเป็นนักบริหาร ศักยภาพหลัก
คู่แข่งขัน ทางการค้า ความต้องการของลู กค้า ความแปรปรวนของอุตสาหกรรม
ความพร้อมของทรัพยากร และข้อจากัดในการดาเนินกิจการ
Challenges and opportunities to operate new and small textile
businesses, growth management, planning, budgeting, and execution
skills, venture’ s core competencies, competitors, customer needs,
industry dynamics, available resources, and operating constraints
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04-521-403

กฎระเบียบและข้อจากัดในการค้าสิ่งทอ
1(1-0-4)
Textile Trade Regulations and Restrictions
หลักการค้าเสรีขององค์กรการค้าโลก สหภาพยุโรป ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกา
เหนือ และเขตการค้าเสรีอาเซียน มาตรการกีดกันการค้าสิ่งทอเชิงภาษีและไม่ใช่
ภาษี ข้อจากัด กฎระเบียบและข้อจากัดการค้าสิ่งทอ
The principles of free trade rules of the World Trade Organization (WTO),
the European Union ( EU) , North American Free Trade Agreement
( NAFTA) , and ASEAN, tariff and non- tariff barriers to textile trade,
regulations and restrictions on textile trade

04-521-404

การวิเคราะห์ระบบการย้อมสีและตกแต่งสิ่งทอเชิงวิศวกรรม
3 (3-0-3)
Engineering Analysis of Textile Dyeing and Finishing
System
หลักการออกแบบและกรรมวิธีการผลิ ตของระบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านเคมีสิ่งทอ
(การเตรียมสิ่งทอ การย้อม การพิมพ์ และการตกแต่งสิ่งทอ) ศึกษาสมบัติทางเคมี
ของวัสดุสิ่งทอ กระบวนการ หรือวิธีวิเคราะห์เพื่อบอกชนิดและปริมาณของเส้นใย สี
สารช่วยย้อม และสารตกแต่ง วิธีประเมินคุณภาพของผ้าและสารตกแต่งสิ่งทอ และ
นวัตกรรมใหม่ๆ สาหรับการวิเคราะห์ระบบในโรงงานย้อมสีและตกแต่งสิ่งทอ
Design and production processing in textile chemistry industry ( textile
preparation, dyeing, printing, and finishing) , study chemical properties
of fibers, process and method to identify fiber, dyestuff, auxiliaries,
finishing agents, evaluation the quality of fabrics and finishing agent and
innovations of analysis of textile dyeing and finishing mills

04-521-405

สารช่วยทางสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Auxiliaries
กระบวนการผลิต วิธีทดสอบสารช่ วย และการนาไปใช้งานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของสาร Leveling Agent Migration Inhibitor Dispersing
Agent Anti-foaming Agent Sequestering Agent Dyestuff Dissolving Agent
สารเคมีช่วยย้อม ประเภทกรด เกลือ และเบส สารบัฟเฟอร์ สารลดแรงตึงผิว (สบู่
และสบู่สังเคราะห์) สารฟอกขาว และสารประกอบซิลิโคน
Production process, test method and uses in the textile industry and
other industries, leveling agents, migration inhibitor, dispersing agent,
anti- foaming agent, sequestering agent, dyestuff dissolving agent, acid,
salt and base, buffer agent, surfactants soaps and detergents), bleaching
agents, and silicone compounds
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04-522-301

ทฤษฎีและการปฏิบัติในการขึ้นรูปเส้นใย
3(2-3-5)
Theory and Practice of Fiber Formation
ทฤษฎีและการปฏิบัติในการขึ้นรูปเส้นใย การขึ้นรู ปแบบหลอมละลาย การใช้ตัวทา
ละลาย และแบบเปียก การลดขนาด ปรับตัวด้วยความร้อน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างกับสมบัติและคุณภาพของเส้นใย และการผลิตเส้นใยในการผลิตผ้าไม่ทอ
ศึกษาการผลิตและใช้งานเส้นใยสังเคราะห์ที่สาคัญในงานสิ่งทอ และอุตสาหกรรม
อื่น ที่เกี่ย วเนื่ อง รวมทั้ งศึกษาเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปเส้นใย
เบื้องต้น
Theory and practice of synthetic fiber processing, namely, melt spinning,
dry spinning and wet spinning, drawing process and heat treatment.
study on structures and properties relationship of fibers, manufacturing
and properties of nonwoven fabric, application of synthetic fibers in
textile and related field, study on instruments and machines in fiber
spinning

04-522-302

วิศวกรรมพอลิเมอร์และเส้นใยสังเคราะห์
3(2-3-5)
Synthetic Polymer and Fiber Engineering
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎเบื้องต้นและกลไกการสังเคราะห์พอลิเมอร์ การ
สังเคราะห์พอลิเมอร์แบบขั้น การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบควบแน่น การสังเคราะห์
พอลิ เ มอร์ แ บบอิ อ อนิ ก การสั ง เคราะห์ พ อลิ เ มอร์ แ บบโคออร์ ดิ เ นชั่ น และการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์แบบ โคพอลิเมอร์ไรเซชั่น ตัวแปรในกระบวนการสังเคราะห์
เช่น ความเข้มข้นของ มอนอเมอร์ ชนิดของมอนอเมอร์ ชนิดของอินนิทิเอเตอร์ และ
การควบคุมอุณหภูมิ และวิชานี้เน้นการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับทฤษฎีที่มีการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Theories and practices related in principle and mechanisms of polymer
synthesis, step polymerization, condensation polymerization, ionic
polymerization, coordination polymerization and copolymerization
polymerization, parameter in the polymerization process such as
monomer concentration, type of monomers, type of initiators and
temperature control, this course focuses on the practice in accordance
with the theory that is applied in the textile industry
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04-522-303

เคมีพอลิเมอร์สาหรับวิศวกรรมสิ่งทอ
3(2-3-5)
Polymer Chemistry for Textile Engineering
ศึกษาทฤษฏีและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ ปฏิ กิริย าต่ า ง ๆ ที่ใช้ในการสั งเคราะห์ ท างเคมี
ความสัมพันธ์ระหว่างสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ รวมถึงโครงสร้างพอลิเมอร์
และปฏิกิริยาเคมีของการสังเคราะห์พอลิเมอร์ การแยกสารด้วยกระบวนการทางเคมี
และเครื่องมือวิเคราะห์เช่น การสกัดสาร การแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี
การกลั่นลาดับส่วน สเปกโทรมิเตอร์ในช่วงยูวี -วิสิเบิลและอินฟราเรด เป็นต้น และ
วิชานี้เน้นการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับทฤษฎีที่มีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Theories and practices related in various reactions type in chemical
synthesis, the relationship between organic compounds and polymers,
including polymer structures and chemical reactions of polymer
synthesis, chemical separation and analysis instruments such as
extraction, chromatographic separation, fractional distillation, UV- Vis
and IR Spectrometers, etc. This course focuses on the practice in
accordance with the theory that is applied in the textile industry.

04-522-304

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุสังเคราะห์
3(2-3-5)
Synthetic Materials Characterization
ทฤษฎีและการปฏิบัติของการทดสอบและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุพอลิเมอร์และเส้นใย
การศึกษาโครงสร้างจุลภาค การทดสอบสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่น
ความสามารถในการละลาย การหาน้าหนักโมเลกุล การทดสอบสมบัติทางความร้อน
ได้แก่ อุณหภูมิการหลอมเหลว อุณหภูมิการเกิดผลึก การคงรูปทางความร้อน และ
การทดสอบสมบัติเชิงกล ได้แก่ ความแข็งแรง ความเหนียว ความเสียหายของวัสดุ
การวิ เ คราะห์ ผ ลข้ อ มู ล จากเทคนิ ค เครื่ อ งมื อ วั ด แบบต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ เทคนิ ค การ
วิเคราะห์ทางความร้อน เทคนิคการวิเคราะห์การกระเจิง เทคนิคการวิเคราะห์ทาง
จุลภาค และการเลือกใช้งานวัสดุสังเคราะห์พอลิเมอร์และเส้นใยที่เหมาะสม
Theory and practice on testing and characterization of polymer and
fiber materials, structure and morphology analysis, physical properties
testing including density, solubility, molecular weight measurement,
thermal properties i.e. melting temperature, crystallization temperature,
heat deflection temperature and mechanical testing such as strength,
toughness, fracture of materials, data analysis of measurement
techniques from thermal analysis, diffraction and scattering, microscopy
and suitable selection of polymer and fiber materials
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04-522-305

ปิโตรเคมีและกระบวนการผลิตพอลิเมอร์
3(2-3-5)
Petrochemical and Polymerization Process
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบั ติเกี่ยวกับ ชนิดของเครื่องปฏิกรณ์เคมี จลนพลศาสตร์ข อง
ปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาในสารที่เป็นเนื้อเดียวกันและสารต่างกัน ความแตกต่างของ
ของเครื่องปฏิกรณ์สาหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์; พอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์ พอ
ลิเมอไรเซชันแบบโซลูชั่น พอลิเมอไรเซชันแบบแขวนลอย และพอลิเมอไรเซชันแบบ
อิมัลชัน พารามิเตอร์ในกระบวนการพอลิเมอร์ เช่น ความเข้มข้นของมอนอเมอร์
ชนิ ดของมอนอเมอร์ ชนิ ดของอินนิทิเอเตอร์ ชนิดของตัว เร่งปฏิกิริยา และการ
ควบคุมอุณหภูมิ แหล่งที่มาของวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ ภาพรวมของ
อุ ต สาหกรรมพอลิ เ มอร์ โ ลก ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม
ผลิตภัณฑ์คลออัลคาไล และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า วิชานี้
เน้นการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับทฤษฎีที่มีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Theories and practices related in types of chemical reactors, kinetics of
chemical reactions, reactions in homogeneous substances and
heterogeneous substances, differences of reactors for polymerization
methods; bulk polymerization, solution polymerization, suspension
polymerization and emulsion polymerization, parameter in the
polymerization methods, such as monomer concentration, type of
monomers, type of initiators, type of catalysts and temperature control,
source of raw materials for polymer industry, overview of the
global polymer industry, introduction to industrial economics, chloralkali products, petrochemical industry from upstream to downstream,
This course focuses on the practice in accordance with the theory that
is applied in the textile industry

04-522-307

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์
3(2-3-5)
Polymer Packaging Technology
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และการ
นาพอลิเมอร์ใช้ในบรรจุภัณฑ์ วิธีการผลิต การตกแต่งพลาสติกโดยการพิมพ์ การให้สี
การอัดลาย ประกอบฟิล์มโลหะ และกระดาษ การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง
ของบรรจุภัณฑ์สาหรับฟิล์มหลายชั้น การทดสอบขั้นพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์พอลิ
เมอร์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์และการนากลับมาใช้ใหม่
Theories and practices related in principle of packaging technology and
application of polymer in packaging, manufacturing packaging methods,
decoration of plastics by printing, coloring, embossing, metallizing films
and paper, design and analysis of packaging structures for multi- films,
the environmental issues related to packaging and recycling
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04-522-308

การออกแบบและผลิตวัสดุคอมโพสิตสิ่งทอ
3(2-3-5)
Design and Manufacturing of Textile Composites
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบ และการผลิตวัสดุคอมโพสิตสิ่ งทอ
รูปแบบและประเภทวัสดุสิ่งทอที่ใช้เสริมแรงในวัสดุคอมโพสิต การเลือกโครงสร้าง
หลั กจาก พอลิ เมอร์ ประเภทเทอร์โ มเซท และเทอร์โ มพลาสติก พื้นฐานในการ
ออกแบบ การไหลและการแทรกซึมของพอลิเมอร์ในวัสดุสิ่งทอเสริมแรง อธิบาย
กระบวน การผลิ ต ที่ ใ ช้ ขึ้ น รู ป วั ส ดุ ค อมโพสิ ต สิ่ ง ทอแบบต่ า ง ๆ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการผลิต โครงสร้างและสมบัติวัสดุคอมโพสิตสิ่งทอ และการนาไปใช้งาน
Theories and practices related in design and manufacturing of textile
composites include geometry and type of textile materials as
reinforcement, polymer matrix selection from thermoset and
thermoplastic, flow and impregnation of polymer resin to reinforcement
textile, explain various types of textile composites manufacturing,
dependence parameters, structure and properties of textile composites
and their applications

04-522-309

การสัมมนาในงานวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย
1(1-0-2)
Seminar in Textile Chemistry and Fiber Engineering
แนะนาเทคนิค การศึกษา ค้นคว้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ในด้านวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
และเส้นใย การสืบค้นข้อมูล และการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (เน้นความ สาคัญ
ของการติดตามวิทยาการ ค้นคว้า และติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ) มุ่งความสนใจใน
เรื่องพื้นฐานของการเขียน และการนาเสนองานวิชาการ
Introduction and guideline on technique and process for collecting and
literature review on information regarding textile chemical and fiber
technologies, this concerns the development of new technology, the
principles of academic writing, technical reports, and seminars

04-522-402

เทคโนโลยีเยื่อไม้และกระดาษ
3(3-0-6)
Pulp and Paper Technology
ความรู้เบื้องต้นของไม้ เส้นใย และ เยื่อไม้ , กระบวนการผลิตเยื่อไม้ กระบวนการ
ผลิตกระดาษ เคมีวิเคราะห์ของกระดาษ เทคโนโลยีการพิมพ์ เส้นใยจากกระดาษ
รีไซเคิล ผลกระทบของกระบวนการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม
Fundamentals of wood, fiber and pulp, pulping process, paper making
processes, analytical chemistry, printing technology, fiber from recycled
paper, environmental impact
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04-522-403

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงเคมี
3(3-0-6)
Environmental Chemical Engineering
การจัดการระบบปรั บปรุ งคุณภาพน้า มลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ และการ
จั ด การของเสี ย การวิ เ คราะห์ วิ ก ฤติ ภ าวะมลพิ ษ และแหล่ ง มลพิ ษ อั น เกิ ด จาก
กระบวนการผลิตด้านเคมีสิ่งทอ การสารวจ และแก้ไขเกี่ยวกับมลพิษของเสียภายใน
โรงงาน ปฏิบั ติการปรั บ ปรุงแก้ไขมลพิ ษตามขั้ นตอนของระบบ และพัฒ นาการ
ควบคุมมลพิษของเสียในโรงงาน โดยเน้นพิษและของเสียโรงงานอุตสาหกรรมเคมีสิ่ง
ทอ และ/หรือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานสากลสาหรับการควบคุมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ไอเอสโอ 14000 เอสเอ 8000 เทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น
The management of water treatment system, waste water treatment,
air pollution and solid waste management, analyzing of critical state of
pollution, pollutant sources causing by textile chemical processes,
inspection, and correction related to pollutants in textile firms, practice
system to correct the pollutant problems, and development to control
pollutes in textile or related industries according to international
standards ISO 14000, SA 8000 Clean technology

04-522-405

เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเติมแต่ง
3(3-0-6)
Catalyst and Additives Technology
ตัวเร่งที่นิยมใช้ในกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน ชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยา ชนิดของ
สารเสริ ม แต่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี และทางกายภาพของพอลิ เ มอร์
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ พ อลิ เ มอร์ โ ดยใช้ ส ารจ าพวกตั ว เติ ม สารเสริ ม แรง
สารประสาน สานเพิ่มความทนแรงกระแทก สารก่อผลึก พลาสติไซเซอร์
Catalysts for polymerization process, types of catalysts, types of
additives, effects of additives to chemical and physical properties of
polymer, Properties improvement by fillers, reinforcement, coupling
agent, impact modifier, nucleating agent and plasticizer

04-530-301

วิศวกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1
3(2-3-5)
Textile Product Engineering 1
วิชาบังคับก่อน : วิชาบังคับก่อน : 04-500-207 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Pre-requisite : 04-500-207 Textile Product Processing
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีการผลิตเสื้อจานวนมาก การจัดการวัสดุ การ
จัดการระบบการผลิต การจัดสมดุลสายการผลิต การวางแผนการผลิตในห้องเย็บ
เทคนิคการเย็บและการใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บเพื่อให้การเย็บง่ายและเร็วขึ้น และการ
คานวณต้นทุนการผลิต
Theories and practices related in garment mass production, production
system management, balancing the production in sewing room,
production planning and the calculation of production capital, sewing
technique, sewing accessory and design of sewing accessory, plant
planning, packaging and material
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04-530-302

วิศวกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 2
3(2-3-5)
Textile Product Engineering 2
วิชาบังคับก่อน : 04-530-301 วิศวกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1
Pre-requisite : 04-530-301 Textile Product Engineering 1
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม วิธีการด้านวิศวกรรม
อุตสาหการ การบริห ารการผลิตเครื่องนุ่งห่ มเครื่องมือเพื่อการเพิ่มผลผลิต การ
จั ดการระบบการผลิ ต การวิเคราะห์ และออกแบบระบบการผลิ ตให้ ส มดุล การ
จัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย
Theories and practices related in concept of apparel engineering Industrial
Engineering Methods Production Management Apparel Production Tools
Production management Analysis and design of the production system.
Cost and expense management

04-530-303

การทาแบบตัดอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industrial Pattern Construction
วิชาบังคับก่อน : 04-500-207 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Pre-requisite : 04-500-207 Textile Product Processing
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ ยวกับการสร้างแบบตัดในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอ การดัดแปลงแบบตัด การสร้างแบบตัดจากหุ่น วัสดุประกอบประกอบและการ
เลือกใช้ หลักการทางานและการจัดการงานของแผนกตัดในระบบงานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Theories and practices related in pattern marking in textile product
industry, modification of different patterns, pattern grading, basic
pattern draping method, accessory and the selection for the textile
product industry, principle and management of the cutting department
in the textile product industry

04-530-304

เทคโนโลยีการทาแบบตัด
3(2-3-5)
Pattern Construction Technology
วิชาบังคับก่อน : 04-530-303 การทาแบบตัดอุตสาหกรรม
Per-requisite : 04-530-303 Industrial Pattern Construction
ศึ ก ษาทฤษฏี แ ละปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ บทบาทของการผลิ ต และกระบวนการสร้ า ง
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสาเร็จรูปในระบบงานอุตสาหกรรม เอกสารทางเทคนิคและข้อมูล
จาเพาะของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การปรับปรุงแบบตัดให้เหมาะสมกับผ้าและวิธีการเย็บ
ห้องตัวอย่าง เทคนิคการควบคุมกระบวนการตัด
Theories and practices related in the production role and the process of
textile products industry systems. Technical and documentation, textile
product specifications, Pattern construction development for fabric
used and sewing method, sample room, cutting production control
techniques
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04-530-305

การทาแบบตัดอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
2(1-3-5)
CAD/CAM for Apparel Manufacturing
วิชาบังคับก่อน : 04-530-303 การทาแบบตัดอุตสาหกรรม
Per-requisite : 04-530-303 Industrial Pattern Construction
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสร้างแบบตัดจากใบสั่งผลิตและชิ้นงานตัวอย่างในงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป การปรับขนาดแบบตัด การวางแบบตัด การคิดแผนการตัด กลวิธี
การตัด การคานวณปริมาณการใช้วัสดุจากตารางขนาด ตัวอย่างต้นแบบและจากการ
วางแบบตัด การจัดการการใช้วัสดุในการสร้างแบบตัดและแผนกตัด การใช้หลักการ
วิศวกรรมแบบตัดเพื่อประหยัดวัสดุ
Theories and practices related in industrial pattern making by order and
by prototype using computer program for pattern making, pattern grading ,
pattern laying, material calculation from table size , prototype and fabric
laying , management of materials to create patterns and cutting department,
The use of pattern engineering to save materials

04-530-306

การวัดงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2(2-3-5)
Work Measurement in Textile Industry
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและเวลารวมทั้งหลัก
วิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการศึกษาเรื่องเวลาและวิธีการทางาน วัฎจักรการทางาน
ความสามารถ ของบุ ค คล การออกแบบวิ ธี ก ารท างาน การบั น ทึ ก รายละเอี ย ด
ขั้นตอนการทางาน ในรูปของแผนภูมิแบบต่าง ๆ เทคนิคการหาเวลามาตรฐาน การ
ใช้โปรแกรมช่วยในการหาเวลามาตรฐาน และการปรับปรุงงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตใน
งานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Theories and practices related in techniques related to time and
movement, study the principles of industrial engineering in order to
understand time and working efficiency, understand working cycle,
personal performance for specific work, record detail of working
sequence, time allowance, movement modification for better work,
work balancing, method time measurement 1 ( MTM 1) , standard
detailing system, economics, operation research technology
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04-530-307

การจัดการการบารุงรักษาในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3(2-3-5)
Maintenance Management in Textile Industry
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการบารุงรักษา การบารุงรักษาเชิงป้ อ งกัน
การตรวจสอบความถูกต้อง การวางแผนและการควบคุมบารุงรักษา การจัดการ
เกี่ยวกับวัสดุและชิ้นส่ วนสารอง การหาความเชื่อมั่นและความเสียหายด้วยวิธีทาง
สถิ ติ ก ารประยุ ก ต์ ท ฤษฎี แ ถวคอยเพื่ อ แก้ ปั ญ หาการบ ารุ ง รั ก ษา การวั ด และ
ประเมินผลการบารุงรักษา
Theories and practices related in maintenance Principles Preventive
maintenance Check integrity Planning and maintenance control Management
of materials and spare parts. Finding confidence and damage by statistical
methods, applications of queuing theory to solve problems, maintenance,
measurement and evaluation of maintenance

04-530-308

การจัดการวัสดุในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Material Management in Textile Product Process
ขอบข่ายและหน้าที่ของธุรกิจการจัดซื้อ ในอุตสาหกรรมการผลิต การวางแผนการ
จัดซื้อ และวิจัยการจัดซื้อ วิธีการลดต้นทุนในการจัดซื้อ แหล่งวัสดุ การเตรียมใบสั่ง
ชื้อ การรั บ วัส ดุและการตรวจพินิจ การประเมินศักยภาพผู้ ส่ งของ สั มพันธภาพ
ระหว่ า งผู้ จั ด การวั ส ดุ แ ละผู้ ส่ ง ของ กระบวนการและเทคนิ ค การต่ อ รองราคา
การตรวจสอบการปูผ้า การเรียกร้องค่าเสียหายวัสดุบกพร่อง (claim) การสั่งชื้อจาก
ต่างประเทศ การจัดซื้อของสถาบันและรัฐบาล การวิเคราะห์สินค้าคงคลัง ระบบการ
เก็บและการจัดการวัสดุในคลังให้สอดคล้องกับแผนการผลิต การขนส่ง ระเบียบวิธี
เลื อกเส้ น ทางขนส่ ง (traffics) การวางแผนความต้องการวัส ดุ (MRP,MRP II) ใน
อุตสาหกรรมการผลิต การจัดการวัสดุในระบบ QR การส่งวัสดุในระบบ JIT supply
chain management และ E-commerce.
The frame work and duty of purchasing business in a manufacturing
industry, purchasing planning, research in purchasing. Cost reduction in
purchasing, material information, order placing preparation, material
receiving and inspection, material sources, lean to evaluate supplier
efficiency, understand the role of material manager to suppliers,
production processers and techniques for cost negotiation, inspection
of fabric spreading, clam of material defect, analyzing of retained
material, storing system and material management in store to suit
production plan, learn delivery system, traffic selection, production
distribution, planning of material requirement ( MRP, MRP II) in
manufacturing material management in Quick respond ( QR) system
material delivery in just in time system, supply chain management and
e- commerce
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04-530-309

การสัมมนางานการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
1(1-0-2)
Seminar in Textile Product Engineering Management
การสารวจแหล่งสาคัญของการศึกษาค้นคว้างทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ในด้านการผลิต
สิ น ค้ า สิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม เน้ น ความส าคั ญ ของการติ ด ตามวิ ท ยาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เขียนและจัดทารายงานหรือโครงการ การนาเสนอ
ผลงานและการจัดสัมมนา
Searching for sources of garment production, specific on new technology
in the field. excursions garment and textile manufacturing. This focuses on
the principles of writing and technical report, seminar

04-530-401

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
1(1-3-5)
Textile Product Development
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการค้นคว้า การ
คิด ออกแบบ การแก้ไข และปรับปรุง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีและอาจเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น นวัตกรรมอย่างแท้จริง การ
เลียนแบบ การปรับปรุง และการเข้าสู่ตลาดใหม่
Theories and practices related in new product development Research,
design, revise and improve to obtain a good product, and may be a new
product in a certain way, such as true innovation, imitation, improvement,
and entry into new markets

04-530-402

ธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2(2-0-4)
Business in Textile Industry
อุปสรรคและโอกาสในการดาเนิน ธุรกิจสิ่งทอขนาดย่อย การจัดการขยายกิจการ
ทักษะการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ และการเป็นนักบริหาร ศักยภาพหลัก
คู่แข่งขัน ทางการค้า ความต้องการของลู กค้า ความแปรปรวนของอุตสาหกรรม
ความพร้อมของทรัพยากร และข้อจากัดในการดาเนินกิจการ
Challenges and opportunities to operate new and small textile
businesses, growth management, planning, budgeting, and execution
skills, venture’ s core competencies, competitors, customer needs,
industry dynamics, available resources, and operating constraints
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04-530-404

การจัดการสินค้าในสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Merchandising
พัฒนาความเข้าใจ และหน้าที่ของผู้จัดการสินค้าสิ่งทอ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูปเน้นเรื่องความสัมพันธ์ในระหว่างผู้จัดหาสินค้าสิ่งทอด้วยกัน
ผู้ผลิต ผู้ออกแบบ การขาย และการจัดการ หลักสาคัญในการจัดตั้งแผนกขายและ
การพัฒนา การจัดทาตารางเวลาการจัดจาหน่าย การกาหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติ
ที่มีผลกระทบต่อลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ การจัดจาหน่าย การโฆษณา การสิ่ง
เสริมและพนักงานขาย สารวจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีอิทธิพล
ต่อการตลาดสิ่งทอเน้นการใช้ การหมุนเวียนรวมทั้งเครื่องหมายการค้าและธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ
The duty of merchandiser, particularly, in garment industry, this will focuses
on relationship between merchandisers, manufacturers, designers, selling,
management, understand the focal point of sell section and development,
distribution time table, policy making, practice method that affects product
characteristics, distribution, advertisement, promotion, and sell persons,
learn demand inspection and customer behavior that affect textile market
(focus on cycle, trade mark, trend)

04-530-405

การควบคุมค่าใช้จ่ายในงานการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Product Costing Control
หลักการเบื้องต้นทางด้านการบัญชี การเงิน การบันทึกต้นทุนสินค้า การวางแผน
งบประมาณ การควบคุมงบประมาณที่แปรผันตามภาวะ และระบบข้อมูลสนเทศ
เพื่อการจัดการ การใช้ทรัพยากรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
Principle of accounting, financial, record cost product, budget planning,
control budget vary the condition and information system for
management using financial resources efficiently

04-530-406

วิศวกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Product Engineering
แนวคิดวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม วิธีการด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การบริหารการผลิต
เครื่องนุ่งห่มเครื่องมือเพื่อการเพิ่มผลผลิต การจัดการระบบการผลิต การวิเคราะห์
และออกแบบระบบการผลิตให้สมดุล การจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย
Concept of apparel engineering Industrial Engineering Methods
Production Management Apparel Production Tools Production
management Analysis and design of the production system. Cost and
expense management
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04-530-407

วิศวกรรมโรงงานการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Product Mill Engineering
วิศวกรรมโรงงาน อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มทั่วไป เน้นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์
ต่องานการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ศึกษาการทางาน การวางฝังโรงงาน การจัดการอุปกรณ์
ที่เหมาะสม เช่น อุปกรณ์ควบคุมภาวะอากาศ การให้แสง กาลังงาน และการเก็บ
รักษา การเคลื่อนย้ายวัสดุ ตลอดจนถึงความปลอดภัยในการใช้
Plant engineering for general garment industry, emphasize practice
benefic for process garment system, lighting, power and storage,
movement material, all safety for usage

04-510-403

เทคโนโลยีการผลิตเส้นด้ายขั้นสูง
3(2-3-5)
Advances in Yarn Manufacturing
ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการปั่นด้ายใยสั้นและการปั่นด้ายสมัยใหม่ การปั่น
ด้ายแบบปลายเปิด การปั่นด้ายแบบใช้ลม การปั่นด้ายไร้เกลียว การปั่นด้ายแบบ
เกลียวในตัว และการปั่นด้ายแบบอื่น ๆ สมบัติทางกายภาพของเส้นใยที่เหมาะกับ
การปั่นด้ายแต่ละระบบ สมบัติของเส้นด้ายและผลของเส้นด้ายที่มีต่อผ้า
Theories and practices related to staple yarn spinning and modern yarn
spinning, open- end spinning, air- jet spinning, twist less yarn, self- twist
yarn, and other yarn spinning, understand the physical properties of
fibers that suitable for each spinning process, together with the
properties of yarn manufactured by different spinning processes

04-510-404

นาโนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
Nanotechnology and Innovation in Textile Industry
วิชาบังคับก่อน : 04-510-401 สิ่งทอเทคนิค
Pre-requisite : 04-510-401 Technical Textiles
ศึกษากระบวนการผลิตสิ่งทออัจฉริยะ โดยการผสมผสานอนุภาคนาโนต่าง ๆ หรือเส้น
ใยนาโน ซึ่งน าไปสู่ การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของสิ่ งทอและน าไปใช้ เป็ นนวั ตกรรมใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น ความทนทานต่อคราบสกปรก ทาความสะอาดตัวเอง ป้องกัน
ไฟฟ้าสถิต ป้องกันรังสียูวี คุณสมบัติทางเคมีและทางกลต่าง ๆ
Study process to create smart and intelligent textiles by incorporating
various nanoparticles or by creating nanofibers which lead to increase
level of textile performance and innovation in the textile industry such
as stain resistant, self- cleaning, antistatic, UV protective and various
chemical and mechanical properties
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04-510-405

การประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอในทางการแพทย์
3(3-0-6)
Applications of Textiles in Medical
วิชาบังคับก่อน : 04-500-203 การผลิตเส้นด้าย และ
04-500-204 การผลิตผ้าผืน
Pre-requisite : 04-500-203 Yarn Manufacturing and
04-500-204 Fabric Manufacturing
ความหมาย และความสาคัญของวัสดุสิ่งทอทางการแพทย์ ประเภทของวัสดุสิ่งทอที่
ใช้ในงานทางการแพทย์ รวมทั้งสมบัติและการประยุกต์ใช้งาน
The definition and necessity of textile materials used in medical, type
of textile materials properties and applications

04-510-406

การประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอในงานเกษตรกรรม
3(3-0-6)
Applications of Textiles in Agriculture
วิชาบังคับก่อน : 04-500-203 การผลิตเส้นด้าย และ
04-500-204 การผลิตผ้าผืน
Pre-requisite : 04-500-203 Yarn Manufacturing and
04-500-204 Fabric Manufacturing
สิ่ งทอ และผลิ ตภัณฑ์ ที่ผลิ ตขึ้นเพื่อให้ มีคุ ณสมบัติ และการใช้ประโยชน์ ทางด้ าน
การเกษตร เช่น การทาสวน ป่าไม้ ประมง และการเพาะเลี้ยง เพื่อผลิตวัสดุสาหรับใช้
งานทางด้านการเกษตร เช่น ผ้าคลุมดิน ตาข่ายประมง เป็นต้น
Textiles and products made to qualify and use of agriculture such as
forestry, fishery and aquaculture. To produce materials for agriculture such
as mulching, fishing nets, etc.

04-510-407

การประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอในระบบขนส่งและยานยนต์
3(3-0-6)
Applications of Textiles in Transportation and
Automotive
วิชาบังคับก่อน : 04-500-203 การผลิตเส้นด้าย และ
04-500-204 การผลิตผ้าผืน
Pre-requisite : 04-500-203 Yarn Manufacturing and
04-500-204 Fabric Manufacturing
การนาวัสดุสิ่งทอมาใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและการขนส่งทั้งทางบก ทางน้า
และทางอากาศ รวมทั้ ง การเลื อ กชนิ ด ของวั ส ดุ สมบั ติ ที่ เ หมาะสม และ
กระบวนการผลิตของวัสดุสิ่งทอสาหรับการใช้งานในแต่ละงาน
This course will enhance the understanding of the applications of textile
materials in civil engineering and transport including land, sea, and air.
The selection, property requirements, and manufacturing processes of
textile materials used in each case are included
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04-521-401

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2(1-3-4)
Textile Product Innovation
ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอ การผสมผสานของนวตกรรมเทคโนโลยีและการออกแบบสร้างสรรค์ การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์จากความคิดพื้นฐานไปสู่ผลิตภัณฑ์ และยุทธศาสตร์การทาการตลาด
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
Theories and practices related in textile product design, innovation, and
development, combinations of technological innovation and creative
design, development of ideas from concept to product and strategically
market in response to customer needs

04-522-306

เส้นใยสมรรถนะสูงและกระบวนการเท็กซ์เจอริ่ง
3(3-0-6)
High Performance Fiber and Texturing Process
ค าจ ากั ด ความของเส้ น ใยธรรมดาและเส้ น ใยสมรรถนะสู ง การขึ้ น รู ป เส้ น ใย
เปรียบเทียบโครงสร้างกับสมบัติเส้นใย เส้นใยชนิดพิเศษ การใช้งาน แนวโน้มใน
อนาคตและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีและการปฏิบัติของการผลิตด้ายเพื่อผิวสัมผัส
เส้นใยที่มีความฟู เส้นใยเท็กซ์เจอร์ พร้อมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของการผลิตต่อ
สมบัติทางกายภาพและลักษณะเฉพาะของเส้นด้ายและผ้าที่ผลิตได้ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การใช้งาน รวมทั้งศึกษาวัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตด้ายเพื่อผิวสัมผัส
Definition of high performance fibers, fiber forming, structure versus
properties, special fiber, application, future trends and related topics,
principles and practice of synthetic fiber processing for bulky yarn or textured
yarn, understand texture process to yarn properties and fabric characteristics
and also study about materials and machines in texturing process

04-522-401

เส้นใยและสิ่งทอสาหรับการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Fiber and Textile for Industrial Applications
ชนิด การผลิต การใช้งาน คุณสมบัติเชิงกายภาพและเคมี และการพัฒนาของเส้นใย
และสิ่งทอที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอการแพทย์ สิ่งทอป้องกันความร้อนและ
ป้องกันไฟ เสื้อผ้าสาหรับป้องกัน อุตสาหกรรมการกรอง สิ่งทอโยธา ปฐพีสิ่งทอ
สิ่งทอสาหรับการเกษตร และสิ่งทอสาหรับพลังงานยั่งยืน
Types, fabrication, applications, physical and chemical properties and
development of fiber and textiles for industrial applications such as
medical textiles, heat and fire resistance, protective cloth, industrial
filtration, civil engineering, geo-textile, agricultural textile, and
sustainable energy application
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04-522-404

เทคโนโลยีการแยกและเยื่อเลือกผ่าน
3(3-0-6)
Separation and Membrane Technology
กระบวนการแยกพื้นฐาน ชนิดของเยื่อเลือกผ่าน วัสดุของเยื่อเลือกผ่าน การผลิตเยื่อ
เลือกผ่าน การตรวจสอบคุณลักษณะของเยื่อเลือกผ่าน การล้างและการเก็บรักษา
เยื่อเลือกผ่าน
Basic separation process, types of membranes, membrane materials,
membrane fabrication, membrane characterization, and regeneration
and maintenance of membrane

04-522-406

พอลิเมอร์จากทรัพยากรที่สามารถทดแทนใหม่ได้
3(3-0-6)
Polymer from Renewable Resources
การแยกชนิดของพอลิเมอร์ที่ผลิตมาจากแหล่งปิโตเลียม และจากแหล่งที่สามารถ
ทดแทนได้ โครงสร้างพอลิ เมอร์ ได้แก่ โฮโมพอลิ เมอร์และโคพอลิ เมอร์ที่ใช้งาน
ทางด้านชีวมวล สมบัติและการนาไปใช้งานต่างๆ ข้อจากัดของการใช้งานจริงและ
วิธีการทดสอบ แนวโน้มการการปรับปรุงและเทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์จากแหล่ง
ทดแทนได้ที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย
Categorization of petroleum- based and polymer derived from
renewable resource, polymer structure such as homopolymer and
copolymer using in bio- based field. properties and applications, the
limit of practical use on durable product and testing method, Trend of
improvement and technology of renewable polymer production
corresponding to updated research

04-530-310

เทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Innovation Technology
พัฒ นาการรวมองค์ ความรู้ วิ ศวกรรมสิ่ งทอเข้า กั บ พื้นฐานเทคโนโลยีด้ านต่า ง ๆ
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นนวัตกรรมสาหรับอนาคต เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถตอบสนองหรือเปิดใช้สาหรับ
งานด้านเทคนิค
Developing the knowledge of textile engineering with various
technological foundations to be used as an innovation for the future,
to improve the quality of life and the environment Including economic
and social aspects as well as activate for technical work

93

04-530-403

การจัดการธุรกิจสิ่งทอสมัยใหม่
2(2-0-4)
Business Modernization Management in Textile Industry
การเข้ า ถึ ง เทคนิ ค การจั ด การธุ ร กิ จ สิ่ ง ทอสมั ย ใหม่ เ พื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมทางธุรกิจสิ่งทอทางด้านเทคโนโลยีมาช่วย
ในระบบการจั ด การ เช่ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology)
เทคโนโลยี ค วามเป็ น จริ ง เสมื อ น (Virtual reality หรื อ VR) และเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการทางานของธุรกิจสิ่งทอรวม
ไปถึงแนวคิดการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
The student is accessible to the techniques of business modernization
management in the textile industry to efficiency application. The technology
of the innovative ideas assists to support in the textile business
management system such as the information technology, virtual reality
and computer networks are systematically linked to the textile business as
well as the idea of inventing new products to the market

04-000-302

การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบและกระบวนการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ความสาคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การ
เลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยใน
การทางาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การใช้งานภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนาเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการ
วิ เคราะห์ ทักษะการแก้ปั ญหาเฉพาะหน้ าและการตั ดสิ นใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล
Basic knowledge of forms and process of professional experience,
importance of professional experience, application letters preparation,
workplace selections, job interview, organizational culture, personality
development, professional morality, virtue ethics, labor laws, social
security, 5S’ s Keys, systems of quality assurance and safety standards
at work, English communication in the workplace, report writing,
presentations, planning skills, analytical skills, immediate problem
solving skills, decision making, basic concepts of information
technology, IT laws, and information retrieval
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04-000-401

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional
Experience
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่
ปฏิบัติงาน ในตาแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงาน
ประจาหรือโครงงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบ
การบริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบแน่ น อน นั ก ศึ ก ษาต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานทาหน้าที่ให้
คาปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ทาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการทางาน และสามารถ
ทางานได้ทันทีหลังสาเร็จการศึกษา
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant
position that suits a student’s field of study and abilities for the success
of applying, expanding, and extending the curriculum expectations in
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project,
or both, for 16- week minimum of placement in compliance with the
workplace’s mandatory terms, conditions, and obligations, responsibility
and commitment fulfillment for a particular role assigned by the
workplace, supervision and evaluation under a systematic follow- up
process throughout the course by both a certified cooperative
education teacher and a cooperative education coordinator from the
workplace, an opportunity to enhance a student’ s in- school learning
while developing greater awareness and understanding of the real world
of work to develop skills, knowledge, and attitudes needed to become
a productive and satisfied member in a work environment immediately
after graduation
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04-000-403

สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6(0-40-0)
International Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional
Experience
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่
ปฏิบัติงาน ในตาแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงาน
ประจาหรือโครงงาน เป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการ
ปฏิ บั ติ ง านในต่ า งประเทศไม่ น้ อ ยกว่ า 12 สั ป ดาห์ ปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บการ
บริหารงานบุคคลของสถานที่ ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบแน่ น อน นั ก ศึ ก ษาต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานทาหน้าที่ให้
คาปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ทาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการทางาน และสามารถ
ทางานได้ทันทีหลังสาเร็จการศึกษา
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant
position that suits a student’s field of study and abilities for the success
of applying, expanding, and extending the curriculum expectations in
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project,
or both, for 16- week minimum of placement, with at least 12- week
placement in a foreign country, in compliance with the workplace’ s
mandatory terms, conditions, and obligations, responsibility and
commitment fulfillment for a particular role assigned by the workplace,
supervision and evaluation under a systematic follow- up process
throughout the course by both a certified cooperative education
teacher and a cooperative education coordinator from the workplace,
an opportunity to enhance a student’ s in- school learning while
developing greater awareness and understanding of the real world of
work to develop skills, knowledge, and attitudes needed to become a
productive and satisfied member in a work environment immediately
after graduation
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04-000-303

ฝึกงาน
3(0-20-0)
Apprenticeship
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional
Experience
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่
ปฏิบัติงาน ในตาแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาไม่
น้ อ ยกว่ า 8 สั ป ดาห์ ปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บการบริ ห ารงานบุ ค คลของสถานที่
ปฏิบั ติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องรับผิ ดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ
งานทาหน้าที่ให้คาปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษา
สู่งานที่นักศึกษาสนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพสาหรับการทางาน
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant
position that suits a student’s field of study and abilities for the success
of applying, expanding, and extending the curriculum expectations in
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project,
or both, for 8- week minimum of placement in compliance with the
workplace’s mandatory terms, conditions, and obligations, responsibility
and commitment fulfillment for a particular role assigned by the
workplace, supervision and evaluation under a systematic follow- up
process throughout the course by both a certified cooperative
education teacher and a cooperative education coordinator from the
workplace, preparation for a student to develop skills, knowledge, and
attitudes needed to become a productive and satisfied member in a
work environment
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04-000-304

ฝึกงานต่างประเทศ
3(0-20-0)
International Apprenticeship
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional
Experience
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการนอกประเทศ เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน ในตาแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็น
ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่
น้ อ ยกว่ า 6 สั ป ดาห์ ปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บการบริ ห ารงานบุ ค คลของสถานที่
ปฏิบั ติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องรับผิ ดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ
งานทาหน้าที่ให้คาปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่
งานที่นักศึกษาสนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพสาหรับการทางาน
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant
position that suits a student’s field of study and abilities for the success
of applying, expanding, and extending the curriculum expectations in
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project,
or both, for 8- week minimum of placement, with at least 6- week
placement in a foreign country, in compliance with the workplace’ s
mandatory terms, conditions, and obligations, responsibility and
commitment fulfillment for a particular role assigned by the workplace,
supervision and evaluation under a systematic follow- up process
throughout the course by both a certified cooperative education
teacher and a cooperative education coordinator from the workplace,
preparation for a student to develop skills, knowledge, and attitudes
needed to become a productive and satisfied member in a work
environment
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04-000-402

ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
Workplace Special Problem
วิชาบังคับก่อน : 04-000-303 ฝึกงาน
04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
Pre-requisite : 04-000303 Apprenticeship
04-000-304 International Apprenticeship
การนาโจทย์ปัญหาที่ได้จากสถานประกอบการ ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล
หรือชุมชน ที่นักศึกษาได้ออกทาการฝึกประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของการฝึกงาน
ปฏิบัติงานภาคสนาม หรืออื่นๆ เพื่อนามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ทางด้าน
วิชาชีพของนักศึกษา มาทาการประยุกต์หาวิธี การแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการ หรือ
กระบวนการ โดยจัดทาตามรูป แบบของโครงงาน โดยมีอาจารย์ผู้ เชี่ ยวชาญใน
สาขาวิ ช าให้ ค าแนะน าและเป็ น ที่ ป รึ ก ษา โดยมี ส่ ว นร่ ว มจากบุ ค ลากรของ
สถานประกอบการหรือชุมชนนั้น
Analysis of problems a student gains during his or her apprenticeship,
amid fieldwork, or in other activities while undertaking a job training
course in a private sector, a state enterprise, a government agency, or
a community placement, use of a student’ s in- school learning and
transitions to professional applications of resolution skills and method
and process development skills through a research project under
supervision of an academic expert in the field in cooperation with
a cooperative education coordinator from the workplace
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3.1 ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
นายบิณฑสันต์
ขวัญข้าว *

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ - สาขาวิชา

อาจารย์

สาเร็จจาก

Dr.rer.nat.(Chemistry) University of
Duisburg-Essen,
Essen, Germany
วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอ จุฬาลงกรณ์
ลิเมอร์ประยุกต์และ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสิ่งทอ)
วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งทอ) สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
2
นางสิริพรรณ
ผู้ช่วย
Ph.D.(Polymer
University of
เมธนาวิน
ศาสตราจารย์ Engineering)
Leeds ,Leeds
England
วศ.ม.(เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
วท.บ.(เคมี
สถาบันเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
3 นางสาวศรีประไพ
ผู้ช่วย
วศ.ม.(วิศวกรรมการ
สถาบันเทคโนโลยี
จุย้ น้อย
ศาสตราจารย์ จัดการอุตสาหกรรม)
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
ป.บัณฑิต(การจัดการ
สถาบันเทคโนโลยี
สิ่งทอ)
ราชมงคล
วศ.บ.(วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเสื้อผ้า)
ราชมงคล
4 นางสาววิชุดา
อาจารย์ Ph.D.(Textile
Philadelphia
จันทร์ประภานนท์
Engineering and
University, PA,
Science)
United States of
America
MS.(Textile
Philadelphia
Engineering)
University, PA,
United States of
America
วศ.ม.(วิศวกรรมพอลิ
มหาวิทยาลัย
เมอร์)
เทคโนโลยีสุรนารี
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ มหาวิทยาลัยธรรม
เทคโนโลยีสิ่งทอ)
ศาสตร์
5
นางสาวนิธินาถ
อาจารย์ Ph.D.(Chemical
Clemson
ชิตพงศ์
Engineering)
University, SC,
United States of
America
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วท.บ.(เคมี)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ *ประธานหลักสูตร
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ปีที่
จบ
2556

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/
ปีการศึกษา
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3.1.2 อาจารย์ผู้สอน
ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/
ลาดับ
1

ชื่อ - นามสกุล
นายสุจิระ
ขอจิตต์เมตต์

2

นายสมนึก
สังข์หนู

3

นางสาวพรรณราย
รักษ์งาร

4

5

6

7

8

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

รอง
Ph.D.(Social
ศาสตราจารย์ Sciences)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม)
วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งทอ)
ผู้ช่วย
Ph.D.(Textile Science
ศาสตราจารย์ & Engineering)
M.Sc.(Textile Science
&Engineering)
วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งทอ)

สาขาวิชาเอก
Magadh University,
Bihar,India
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
University of Leeds,
Leeds,England
University of Leeds,
Leeds,England
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วย
วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิ
ศาสตราจารย์ เมอร์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีสิ่งทอ)
วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งทอ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิง
อาจารย์ วศ.ม.(สิ่งทอ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ศิริวรรณ ศรีธรรมรงค์
ราชมงคลธัญบุรี
วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งทอ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
นายจักรกฤษณ์
อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจริญใส
อุตสาหกรรมและการ
จัดการสินค้าสิ่งทอ)
วท.บ.(สิ่งทอ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
นางสาวสุนีย์
ผู้ช่วย
วศ.ม.(วิศวกรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีพระ
หทัยวสีวงศ์
ศาสตราจารย์ จัดการอุตสาหกรรม)
จอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ.(วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราช
เทคโนโลยีเสื้อผ้า)
มงคล
นางสาวอารียา
ผู้ช่วย
วศ.ม.(วิศวกรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีพระ
ตงสาลี
ศาสตราจารย์ จัดการอุตสาหกรรม)
จอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ.(วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราช
เทคโนโลยีเสื้อผ้า)
มงคล
นางสาวจันทนา
ผู้ช่วย
MA.(Fashion&
Demont fort
สุดแดน
ศาสตราจารย์ Textile Studies)
University, Leeds,
England
Dip.In Clothing &
Leeds College of Art
Fashion Design
& Designs, Leeds ,
England
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติศาสตร์)
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ลาดับ
9

10

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวอรทัย
ตั้งสิรินฤนาท

นายกฤษณ์
พุ่มเฟือง

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ผู้ช่วย
วศ.ม.(วิศวกรรมการ
ศาสตราจารย์ จัดการอุตสาหกรรม)

อาจารย์

ป.บัณฑิต (การจัดการ
สิ่งทอ)
วศ.บ.(วิศวกรรม
เทคโนโลยีเสื้อผ้า)
วศ.ม.(สิ่งทอ)
ป.บัณฑิต (การจัดการ
สิ่งทอ)
วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งทอ)

11

นางสาวนารีรัตน์
จริยะปัญญา

อาจารย์

12

นายนที ศรีสวัสดิ์

อาจารย์

วศ.ม.(การพัฒนางาน
อุตสาหกรรม)
วศ.บ.(วิศวกรรม
เครื่องนุ่งห่ม)
วท.ด.(วัสดุศาสตร์)
วศ.ม.(เทคโนโลยีวัสดุ)

13

นางสาวนรรจพร
เรืองไพศาล

14

นางสาวปิยนุช
จริงจิตร

15

นายอภิชาติ
สนธิสมบัติ

16

นายสุรพล
ตรงต่อศักดิ์

สาขาวิชาเอก
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.ม.(วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาทรัพยากร)
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมีสิ่ง สถาบันเทคโนโลยี
ทอ)
ราชมงคล
อาจารย์
วศ.ม.(วิศวกรรมวัสดุ)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัย
สิ่งทอ)
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
ผู้ช่วย
M.Sc.(Textile
University of
ศาสตราจารย์ Management)
Leeds, Leeds,
England
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี
สถาบันเทคโนโลยี
สิ่งทอ)
ราชมงคล
ผู้ช่วย
Ph.D.(Textile
University of Leeds,
ศาสตราจารย์ Chemistry)
Leeds,England
M.Sc.(Textile Dyeing University of Leeds,
and Finishing)
Leeds,England
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี
วิทยาลัยเทคโนโลยี
สิ่งทอ)
และอาชีวศึกษา
อาจารย์
ค.อ.ม.(บริหารอาชีวะ
สถาบันเทคโนโลยี
และเทคนิคการศึกษา) พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
สิ่งทอ)
อาชีวศึกษา
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ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/
ปีการศึกษา
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3.1.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 ผศ.ดร.ธนภักษ์ เมธนาวิน
2
3

นายพนิต สิรสิ ิน
นายสน นาคประสิทธิ์

4

ว่าที่รต.สุรชัย ฉัตรอภิวันท์

ตาแหน่ง
อาจารย์

สถานที่ทางาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ที.ซี.เอช. ซูมิโนเอะ จากัด
บริษัท มาสเท็กซ์ จากัด

ผู้จัดการ
บริษัท ไฮเทคแอพพาเรล จากัด
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการของสถานประกอบการที่เห็นว่าบัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่ การ
ทางานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงได้กาหนดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ใน
วิชาชีพ แต่ในทางปฏิบัติแล้วมหาวิทยาลัยฯ มีความต้องการให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสิ่งทอ จากสถานประกอบการ และมีความเข้าใจใน
การเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและ
เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3 หรือ
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การประยุกต์ใช้ความรู้ ทางด้านวิศวกรรมนวัตกรรมดสิ่ งทอสามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าพัฒนาเพื่อการ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมีผู้เข้าร่วม โครงการ 1-4 คน มีรูปแบบของรายงานและ
การสอบเพื่อประเมินผลให้ได้ตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงการมีการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจประกอบด้วย จุดประสงค์ และขอบเขต วิธีการที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ มีการค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนาเพื่อการสร้างสรรค์ด้วยตนเองให้
เสร็จภายในเวลาที่กาหนด
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถท างานเป็ น ที ม คื อ ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ สามารถใช้ ภ าษาเขี ย นและภาษาพูด
สามารถวางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการเตรียมโครงงาน ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 หรือ ภาค
การศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 เพื่อเสนอหัวข้อในรูปแบบที่นักศึกษาสนใจ มีการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโครงการ จัดเตรียมอาจารย์ให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล จัดเตรียมกรรมการสอบ
กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
ประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา นาเสนอขั้นตอนและวิธีการทางานของ
นักศึกษา มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านทักษะความรู้
- มี ค ว า ม รู้ ใ น ศ า ส ต ร์ ที่ เกี่ ย ว ข้ อง ทั้ ง
ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ส า ม า ร ถ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ศ า ส ต ร์ ดั ง ก ล่ า ว อย่ าง
เหมาะสมเพื่ อ การประกอบอาชี พ หรือ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
- มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้สูงขึ้น
เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางาน พั ฒ นา
สังคมและประเทศชาติ
- สามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
เลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและ
ใช้ ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศ และ
ศั พ ท์ ท างเทคนิ ค ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
รวมถึง การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้
เป็นอย่างดี
2. ด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถใน
การทางานร่วมกับผู้อนื่ มีทักษะในด้าน
การทางานเป็นหมู่คณะสามารถบริหาร
จัดการการทางานได้อย่างเหมาะสม และ
เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทางาน
3. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
-มีคุณธรรมจริยธรรม ทาหน้าที่เป็น
พลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ต่อวิชาชีพและต่อสังคมปฏิบัติตนภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต และเสียสละ
4. ด้านบุคลิกภาพ
- มีสัมมาคารวะและรู้จัดกาลเทศะ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให้ส อดคล้ องกับ การ
เรียนการสอนในภาคทฤษฎี

- การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพื่อจะ
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

- การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร
การทากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงานคน และเวลา
- การใช้หนังสือ และสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษการ
มอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอในลักษณะปากเปล่า
ประกอบสื่อในชั้นเรียน

- การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร
การทากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา

- การสอดแทรกความรู้ ถึ ง ผลกระทบของการขาด
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพที่มีต่อสังคม
ในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย บุคลิกภาพ การเข้า
สังคม การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์และการ
วางตัวที่ดีในการทางาน ในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดาเนินชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม จริยธรรม
3) ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) จัดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม
2) สอดแทรกประเด็นคุณธรรมจริยธรรมที่กาลังพูดคุยในสังคม
3) สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา
การส่ ง งานภายในเวลาที่ ก าหนด เน้ น เรื่ อ งการแต่ ง กายและปฏิ บั ติ ต นที่ เ หมาะสม
ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) พิจารณาจากกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
2) การอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับประเด็นคุณธรรม จริยธรรม
3) การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
4) สังเกตพฤติกรรมของนักศึ กษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และทักษะพื้นฐาน เพื่อนาไปต่อยอดองค์ความรู้ หรือนาความรู้ไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม
2) มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
3) สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
2.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี รายงานที่มอบหมาย และผลงานและการปฏิบัติการ
2) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
3) ประเมินจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ ข้อบังคับ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
2) สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถใช้ข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
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3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ให้นักศึกษาฝึกการค้นหาความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา
2) ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction)
3) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากรายงาน ผลการค้นคว้า
2) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหา ผลการปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3) ประเมินจากการทดสอบ การวิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีและทางานเป็นทีมได้
2) มีสานึกสาธารณะและจิตอาสา เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก
3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นาและผู้รายงาน
2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
2) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนและจากการสังเกตพฤติกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิ ง ตั วเลข การสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
ดารงชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นเพื่อนามาวิเคราะห์และสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
3) สามารถเลือกรูปแบบของการสื่อสารและการนาเสนอที่เหมาะสมต่อบุคคลที่หลากหลาย
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ และฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นักศึกษานาเสนอหน้าชั้น
3) การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ ได้รับ
มอบหมาย และฝึกการนาเสนอผลงานโดยเน้นความสาคัญของการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ
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5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากงานที่มอบหมาย ความสามารถในการคานวณด้วยหลักคณิตศาสตร์เชิงเลข
2) พิจ ารณาจากรายงานการค้ น คว้า ข้ อ มูล วิธีการนาข้อมูล ออกมานาเสนอ และการ
ประยุกต์ใช้งาน
3) พิจารณาจากวิธีการนาเสนอ การใช้ข้อมูล
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็ นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4) สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ บุคคล
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การปฏิบัติ
ตามกฎกติกาที่กาหนดหรือได้ตกลงกันไว้
2) การปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การ
ส่ ง งานตามก าหนดเวลา ตลอดจนการแต่ ง กายที่ เป็ น ไปตามระเบี ยบข้ อ บั งคั บ ของ
มหาวิทยาลัยฯ
3) ฝึกนักศึกษาให้มีภาวะความเป็นผู้นา การทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
4) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
และเสียสละ
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1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั กศึ กษาในการเข้ าชั้ นเรี ยน การส่ งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในโอกาสต่าง ๆ
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
เหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น
5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3) ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จาลอง
4) ใช้วิธีการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน
5) นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
2) มอบหมายงาน Project โดยใช้หลักการวิจัย
3) การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
2) การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ให้นักศึกษาเรียนวิชาทางภาษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ มรวมทั้ง ให้
ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
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4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์โดย
มีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุ คคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ ดังนี้
1) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
2) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนา
งานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
3) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ( Brainstorming ) เพื่อฝึกการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
2) ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึก พฤติกรรม
เป็นรายบุคคล
3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้ อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4) มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารข้ อ มู ล ทั้ ง การพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
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5.5 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ ในห้องปฏิบัติการ
2) ส่ งเสริ มการค้น คว้า เรี ย บเรียงข้อมูล และนาเสนอให้ ผู้ อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.6 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิน จากเทคนิ คการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลื อกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
6. ทักษะพิสัย
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) มีความสามารถในการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิ ศวกรรมศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับการแก้ปัญหาเฉพาะ
ทาง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดาเนินการ
3) มีทักษะในการร่างแบบสาหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนาไปสู่ภาคปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) สาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ
2) มอบหมายงานตามใบฝึกปฏิบัติ (Job Sheet)
3) เตรี ย มใบฝึ ก ปฏิ บั ติ ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถเชิ ง ทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หาทาง
วิศวกรรม
4) ฝึกทาการร่างแบบสั่งงานจริงในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
5) ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์โดยการบันทึก
เป็นระยะ ๆ
2) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
3) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดาเนินชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม จริยธรรม
3) ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2. ความรู้
1) มีความรู้และทักษะพื้นฐาน เพื่อนาไปต่อยอดองค์ความรู้ หรือนาความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม
2) มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
3) สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ
3. ทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
2) สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถใช้ข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีและทางานเป็นทีมได้
2) มีสานึกสาธารณะและจิตอาสา เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก
3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการดารงชีวิต
และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ ง านเทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื บค้ น เพื่ อ น ามาวิเ คราะห์ แ ละสนับ สนุน การ
ตัดสินใจ
3) สามารถเลือกรูปแบบของการสื่อสารและการนาเสนอที่เหมาะสมต่อบุคคลที่หลากหลาย
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รายวิชา
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แผนการเรียนรู้ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 1. มีความรู้และทักษะ
1. มีทักษะการแสวงหา
1. มีบุคลิกภาพและมนุษย์
ในการดาเนินชีวิต บน
พื้นฐาน เพื่อนาไปต่อ
ความรู้ด้วยตนเองตลอด สัมพันธ์ที่ดี สามารถเป็น
พื้นฐานเศรษฐกิจ
ยอดองค์ความรู้ หรือนา
ชีวิต
ผู้นาและผู้ตามที่ดีและ
พอเพียง
ความรู้ไปสู่การสร้าง
2. สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทางานเป็นทีมได้
2. สามารถวิเคราะห์
นวัตกรรม
และเสนอแนวทางการ 2. มีสานึกสาธารณะและจิต
ประเด็นคุณธรรม
2. มีความรู้ทันต่อ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ อาสา เป็นพลเมืองที่มี
จริยธรรม
ความก้าวหน้าและการ 3. สามารถใช้ข้อมูล
คุณค่าต่อสังคมไทยและ
3. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มี
เปลี่ยนแปลง
ประมวลผล และ
สังคมโลก
วินัย ตรงต่อเวลา
3. สามารถนาความรู้ไป
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง 3. มีความรับผิดชอบต่อ
เคารพกฎระเบียบและ
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
เป็นระบบ
สังคม
ข้อบังคับขององค์กร
การเป็นผู้ประกอบการ
และสังคม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ
และคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
ดารงชีวิตและปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
เพื่อนามาวิเคราะห์และ
สนับสนุนการตัดสินใจ
3. สามารถเลือกรูปแบบของ
การสื่อสารและการ
นาเสนอที่เหมาะสมต่อ
บุคคลที่หลากหลาย

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
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01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
01-110-007 การสื่อสารกับสังคม
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
01-110-017 คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองยุคใหม่
01-110-018 อินเทรนด์ อย่างเป็นสุข
01-110-019 คิดเชิงรุกแบบพอเพียง
01-110-020 หนึ่งเสียง สร้างพลังสังคม
01-110-021 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
01-110-022 มองสังคมอย่างนักวิจัย
01-110-023 พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การ
รายวิชา
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
01-110-024 ชีวิตที่พอเพียงกับภูมิปัญญาไทย












01-210-017 การค้นคว้าและการเขียนรายงานเชิงวิชาการ









01-210-018 การสืบค้นสารสนเทศ








01-210-019 การพัฒนาบุคลิกภาพ





01-210-020 จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการทางาน







01-210-021 การใช้เหตุผลและจริยธรรม











01-210-022 วิถีธรรมวิถีไทย









01-210-023 มหัศจรรย์แห่งรัก










01-210-024 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสาเร็จ










01-210-025 มองชีวิตผ่านฟิล์ม










01-610-001 ทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ











01-610-003 นันทนาการ











01-610-005 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม











01-610-006 การฝึกด้วยน้าหนักเพื่อสุขภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การ
รายวิชา
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
01-610-007 การดาน้าตื้นเบื้องต้น











01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ











01-610-009 สุขภาพเพื่อชีวิต











01-610-010 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต











01-610-011 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ











01-610-012 สุขภาพเพื่อการดารงชีวิตสาหรับคนรุ่นใหม่











01-610-013 การควบคุมน้าหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ











01-610-014 ทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ











01-610-015 กิจกรรมทางน้าเพื่อสุขภาพ











01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1





01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2





01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร






01-310-002 วรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น






01-310-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การ
รายวิชา
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
01-310-011 การสื่อสารกับบุคคลเฉพาะกลุ่ม



O 
O

01-310-012 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาองค์กร
O


O 
O  O

01-310-013 ภาษาไทยเพื่อการพินิจพิจารณ์





O

01-310-014 วาทศิลป์เพื่อความสาเร็จ


O 
O 
O 
01-310-015 การอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์


O 
O 
O 
01-310-016 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองานแบบมืออาชีพ


O O


O
O 
01-310-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม


O



01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง


O



01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ


O

O
01-320-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน


O O

O
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





O  O


01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ


O 
O
O
01-320-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ


O
O
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การ
รายวิชา
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
01-320-012 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการด้านเทคนิค


O O O
O
01-320-013 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมบริการ


O 

O
01-320-014 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารทางธุรกิจ


O
O
O
01-320-015 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจออนไลน์


O O
O
O
01-320-016 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านทางวิชาการ


O
O
O

01-320-017 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนทางวิชาการ


O

O

01-320-018 การพัฒนาทักษะการเขียน


O


01-320-019 ภาษาอังกฤษเชิงหรรษา


O
O
O O
01-320-020 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตะวันตก


O
O

01-320-021 การใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนภาษาอังกฤษ



O

01-320-022 การสรรสร้างละครและหนังสั้นภาษาอังกฤษ
O 

O O 
O
01-320-023 การเรียงร้อยเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษ
O 

O O 
O
01-320-024 ภาษาอังกฤษสานักงาน


O O

O
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การ
รายวิชา
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
01-320-025 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในองค์กร


O O 
O
O
01-320-026 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน


O
O
O O
01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน




O O
01-330-002 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น




O O
01-330-006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน





01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น





04-000-201 ภาษาอังกฤษสาหรับงานวิศวกรรม


O 

O
05-110-201 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ


O 

O
08-888-210 ภาษาอังกฤษสาหรับงานสื่อสารมวลชน


O 

O
09-900-001 ภาษาอังกฤษสาหรับสะเต็มศึกษา





09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ



O

09-111-001 การคิดกับการให้เหตุผล
O


O
O  O O

O O

120
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การ
รายวิชา
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
09-111-002 คณิตศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
O


O
O  O O

O O
09-111-051 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
O


O
O  O O

O O
09-121-001 สถิติในชีวิตประจาวัน


O  

O
09-121-002 สถิติเบื้องต้นสาหรับนวัตกรรม


O  

O
09-130-001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสีเขียว
O


O
O  O O

O O
09-130-002 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในชีวิตประจาวัน
O


O
O  O O

O O
09-130-003 ชีวิตดิจิทัล
O


O
O  O O

O O
09-210-001 เคมีในยุคดิจิทัล

O 
O 
O
O
09-210-002 รู้ทันสารพิษ ชีวิตปลอดภัย



O
O
09-210-003 วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

O 


O
O
09-210-033 เทคโนโลยีสีเขียว


O 
O
O
09-311-001 ชีวิตยุคใหม่กับความปลอดภัยในอาหาร



O
O
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม



O
O
09-410-001 ก้าวทันเทคโนโลยี

O O  O

O
O
O O
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การ
รายวิชา
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
09-410-002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

O O  O

O
O
O O
09-410-003 ต้องรอดกับภัยพิบัติธรรมชาติ

O O  O

O
O
O O
09-410-004 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน

O O  O

O
O
O O
09-090-011 การสื่อสารวิทยาศาสตร์และการสร้างความตระหนัก

O O  O

O
O
O O
ด้านวิทยาศาสตร์
09-090-013 การจัดการสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ


O
O  

O
00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี
00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว
00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ
00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ
00-100-302 นวัตกรรมเพื่อชุมชน






O
O
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O



O


















O

O




















O

O

O

O

O
O
O





หมวดวิชาเฉพาะ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) เข้าใจ และซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต
2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและข้ อ บั งคั บ ต่ าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามลาดับ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้อม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. ความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานทางด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการสร้ า ง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลั กการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เหมาะสม
อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น
5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3. ทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่ างมีระบบ รวมถึงการใช้ ข้อมู ล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่ อสารต่อสั งคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
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2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
3) สามารถวางแผนและรั บผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้ องกับ ทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5) สามารถใช้เ ครื่ อ งมื อ การค านวณและเครื่ อ งมื อ ทางวิ ศวกรรม เพื่อประกอบวิช าชี พ ในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
6. ทักษะพิสัย หรืออื่น ๆ
1) มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมื อพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ ได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดาเนินการ
3) มีทักษะในการร่างแบบสาหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนาไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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รายวิชา

แผนการเรียนรู้ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. คุณธรรม จริยธรรม
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1. เข้าใจและซาบซึ้งใน
วัฒนธรรมไทย ตระหนักใน
คุณค่าของระบบคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละและ
ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็นหมู่
คณะ สามารถแก้ไข ข้อ
ขัดแย้ง ตามลาดับ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบจากการ
ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประ
กอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึง
บริบททางสังคมของวิชาชีพ
วิศวกรรมในแต่ละสาขา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. ความรู้

1. มีความรู้และความเข้าใจ

2.

3.

4.

5.

ในทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์เพื่อ
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม
สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
สามารถวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่
เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้
เครื่องมือเหมาะสม อาทิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น
ต้น
สามารถใช้ความรูแ้ ละทักษะ
ในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความคิดอย่างมี
2.

3.

4.

5.

วิจารณญาณที่ดี
สามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ
สามารถคิด วิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาด้าน
วิศวกรรมได้อย่างมี
ระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มีจินตนาการและความ
ยืดหยุ่นในการปรับใช้
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรม
หรือต่อยอดองค์ความรู้
จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์
สามารถสืบค้นข้อมูล
และแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่

หลากหลาย และสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้
ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่มรวมทั้ง ให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
ในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. รู้จักบทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้
ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม
กับความรับผิดชอบ
5. มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้าน
ความปลอดภัยในการทางาน
และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม

5. ทักษะการวิเคราะห์
6. ทักษะพิสัย
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้
1. มีความสามารถใน
คอมพิวเตอร์สาหรับ
การใช้อุปกรณ์
การทางานที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือพื้นฐาน
กับวิชาชีพได้เป็นอย่าง ทาง
ดี
วิศวกรรมศาสตร์
2. มีทักษะในการ
และการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ประยุกต์ใช้ ได้
สารสนเทศทาง
อย่างถูกต้องและ
คณิตศาสตร์ หรือการ
ปลอดภัย
แสดงสถิติประยุกต์ 2. มีทักษะในการ
ต่อการแก้ปัญหาที่
พัฒนาและ
เกี่ยวข้องได้อย่าง
ดัดแปลงใช้
สร้างสรรค์
อุปกรณ์
3. สามารถประยุกต์ใช้
เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการ
และการสื่อสารที่
แก้ปัญหาเฉพาะ
ทันสมัยได้ อย่าง
ทาง เพื่อให้เกิด
เหมาะสม และมี
ผลสัมฤทธิ์ในงาน
ประสิทธิภาพ
ที่ดาเนินการ
4. มีทักษะในการสื่อสาร 3. มีทักษะในการ
ข้อมูลทั้งการพูด การ
ร่างแบบสาหรับ
เขียน และการสื่อ
งานสาขาวิชาชีพ
ความหมายโดยใช้
เฉพาะ และ
สัญลักษณ์
สามารถนาไปสู่
5. สามารถใช้เครื่องมือ
ภาคปฏิบัติได้
การคานวณและ
อย่างมี
เครื่องมือทาง
ประสิทธิภาพ
วิศวกรรม เพื่อ
ประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิชาวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องได้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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09-111-141 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
09-111-142 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
09-121-045 สถิติทั่วไป
09-210-121 เคมีสาหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
09-410-141 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับ
วิศวกร 1
09-410-143 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับ
วิศวกร 2
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
04-412-307 การวางแผนและควบคุมการผลิต
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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04-500-211 วิศวกรรมความปลอดภัย
สาหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
04-500-302 การควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
04-500-402 เทคโนโลยีสะอาดใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
04-621-101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-500-209 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

O









O





O









O



O



O O

O





O





O







































O O O
O







O

O







O



O



 

 O





O

O O O O
 O  O
O
127

1





O





และการใช้เทคโนโลยี
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6. ทักษะ
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 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1
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04-500-210 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
04-500-201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เส้นใย
04-500-202 กระบวนการผลิตและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
04-500-203 การผลิตเส้นด้าย
04-500-204 การผลิตผ้าผืน
04-500-205 กระบวนการเคมีสิ่งทอ
04-500-206 นวัตกรรมกระบวนการเคมีสิ่งทอ

04-500-207 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ
04-500-208 การจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
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 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1
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04-500-301 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
04-500-401 โครงงานวิศวกรรมนวัตกรรม
สิ่งทอ
04-211-203 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
04-412-306 การวิจัยการดาเนินงาน
04-510-301 โครงสร้างผ้า
04-510-302 การผลิตผ้า
04-510-303 การทดสอบสิ่งทอ
04-510-304 เทคโนโลยีการทอ
04-510-305 เทคโนโลยีการถัก
04-510-306 การผลิตผ้าไม่ทอ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

6. ทักษะ

และการใช้เทคโนโลยี

พิสัย

สารสนเทศ
5

1

2

O O O 
O
O O
O
O  O
O O O  O O
O O O 
O O
 O O
129

4

5 1 2 3

O O O O O O O O O
O







O O


 
O
O O
O O  
O 
O O
 O
O  O


O  O
O O 

O 
O 
 O O  O O
O  O O
O O
 O
O  O
O O
O
O 
 O O O



O O

3

O

O O

 

O



 

O



O

O

O


O
O


O



O

O O
O
O


O
O O
O
O

O
O
O
O
O



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1
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04-510-307 การทดสอบสิ่งทอทางฟิสิกส์
04-510-401 สิ่งทอเทคนิค
04-510-402 การผลิตวัสดุสิ่งทอเชิง
ประกอบ
04-510-403 เทคโนโลยีการผลิตเส้นด้าย
ขั้นสูง
04-510-404 นาโนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
04-510-405 การประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอ
ในทางการแพทย์
04-510-406 การประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอใน
งานเกษตรกรรม

2

3

 O
 O

4

5

O
O

1

2
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4

5

O  O 
O 
O

1
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3

4

O 
O 

5

1

O
O

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

6. ทักษะ

และการใช้เทคโนโลยี

พิสัย

สารสนเทศ
5

1

2
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O O 

3

4

5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1
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04-510-407 การประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอใน
ระบบขนส่งและยานยนต์
04-510-408 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรม
สิ่งทอ
04-412-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
04-521-301 กระบวนการเตรียมสิ่งทอ
04-521-302 วิทยาศาสตร์สี
04-521-303 กระบวนการย้อมสีสิ่งทอ
04-521-304 ปฏิบัติการกระบวนการย้อม
สีสิ่งทอ
04-521-305 ปฏิบัติการเทียบและผสมสี
วัสดุสิ่งทอ
04-521-306 กระบวนการพิมพ์สิ่งทอ
04-521-307 มาตรฐานและการทดสอบ
สิ่งทอ

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

O O

O

O 

 O

O


O 
O 
 O

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1
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04-521-308 วิศวกรรมโรงงานย้อมสีและ
ตกแต่งสิ่งทอ
04-521-309 การวางแผนและการควบคุม
ในอุตสาหกรรมการผลิต
04-521-310 กระบวนการตกแต่งสิ่งทอ
04-521-401 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
04-521-402 ผู้ประกอบการทางสิ่งทอ
04-521-403 กฎระเบียบและข้อจากัดใน
การค้าสิ่งทอ
04-521-404 การวิเคราะห์ระบบการย้อม
สีและตกแต่งสิ่งทอเชิง
วิศวกรรม
04-521-405 สารช่วยทางสิ่งทอ
04-522-301 ทฤษฎีและการปฏิบัติในการ
ขึ้นรูปเส้นใย

2

O

3

4

5



2. ความรู้
1
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3

 O

  O O O 
O

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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04-522-302 วิศวกรรมพอลิเมอร์และ
เส้นใยสังเคราะห์
04-522-303 เคมีพอลิเมอร์สาหรับ
วิศวกรรมสิ่งทอ
04-522-304 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ
วัสดุสังเคราะห์
04-522-305 ปิโตรเคมีและกระบวนการ
ผลิตพอลิเมอร์
04-522-306 เส้นใยสมรรถนะสูงและ
กระบวนการเท็กซ์เจอริ่ง







 O O
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 O

O

O

O  O







 O O

O 

 O

O

O

O  O

04-522-308 การออกแบบและผลิตวัสดุ
คอมโพสิตสิ่งทอ
04-520-309 การสัมมนาในงานวิศวกรรม
เคมีสิ่งทอและเส้นใย
04-522-401 เส้นใยและสิ่งทอสาหรับการ
ใช้งานเชิงอุตสาหกรรม



04-522-307 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
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1

2

04-522-402 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
04-522-403 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงเคมี
เคมี
04-522-404 เทคโนโลยีการแยกและเยื่อ
เลือกผ่าน
04-522-405 เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยา
และสารเติมแต่ง
04-522-406 พอลิเมอร์จากทรัพยากรที่
สามารถทดแทนใหม่ได้
04-530-301 วิศวกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ 1
04-530-302 วิศวกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ 2
04-530-303 การทาแบบตัดอุตสาหกรรม
04-530-304 เทคโนโลยีการทาแบบตัด
O



3

4

5

2. ความรู้
1
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3
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3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1
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04-530-305 การทาแบบตัดอุตสาหกรรม
O
ด้วยคอมพิวเตอร์
04-530-306 การวัดงานในอุตสาหกรรม
สิ่งทอ
04-530-307 การจัดการการบารุงรักษาใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
04-530-308 การจัดการวัสดุในอุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
04-530-309 การสัมมนางานการจัดการ O
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
04-530-310 เทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งทอ
04-530-401 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
04-530-402 ธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ
04-530-403 การจัดการธุรกิจสิ่งทอ
O
สมัยใหม่

2

3

4



5

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

4

5

O



O O

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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04-530-404 การจัดการสินค้าในสิ่งทอ
O  
O O  O O O 
O   O  O 
O
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1
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04-530-405 การควบคุมค่าใช้จ่ายในงาน
O
การจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
04-530-406 วิศวกรรมการจัดการ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งทอ
04-530-407 วิศวกรรมโรงงานการจัดการ
O
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึก
O
ประสบการณ์วิชาชีพ

04-000-401 สหกิจศึกษา

04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ

04-000-303 ฝึกงาน

04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถาน
ประกอบการ
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2. ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญา
5
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

O O
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ภาคผนวก ค)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ประเมิน รายละเอีย ดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่กาหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน
หลักสูตร
2.1.2 ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในรายละเอียดวิชา
2.1.3 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 สภาวะการมีงานทาของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้าทางานในสถานประกอบการ
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียนในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่กว่า 2.00
3.1.3 ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับ
ระยะเวลาการลาพักการศึกษาด้วย
3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยฯ
3.1.5 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ค)
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
3.2.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
3.2.4 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ค)
และตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
3.2.5 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคาร้องแสดง ความจานง
ขอสาเร็จการศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด มิฉะนั้น
อาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ ใหม่ เกี่ ยวกับบทบาทความรับผิ ดชอบ ต่อผลการเรียนรู้ของนักศึ กษา
ในรายวิชา
1.2 ชี้ แ จงปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายของหลั ก สู ต ร มอบเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.3 อบรมเทคนิค วิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กาหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแนะนา
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 จัดให้อาจารย์นาเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาการสอน
2.1.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และ
คุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
2.2.3 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
2.2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ อาทิ การวิจัย การทาผลงานทางวิชาการ การ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น เป็นต้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การดาเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และหลักสูตรมีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่
ละปี
1. การกากับมาตรฐาน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจาหลักสู ตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ
จานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ และ
ข้อกาหนดของหลักสูตรและอยู่ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา
1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการกาหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2.2 การมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้สาเร็จการศึกษา
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3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับนักศึกษาโดยมีการดาเนินการดังนี้
3.1 การรั บ นั กศึกษา หลั กสู ตรมีร ะบบและกลไกดาเนิน การรับ และการเตรีย มความพร้ อมให้ กั บ
นักศึกษา โดยในการดาเนินการรับนักศึกษากาหนดให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร มีการกาหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่ มีคุณสมบัติและความพร้อมเข้า
ศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษา มีการปรับพื้นฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่กาหนด
3.2 การส่ งเสริ มและพัฒ นานั กศึกษา หลั กสู ตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ คาปรึ ก ษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เพื่อให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต
3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาคงอยู่และสาเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
4. อาจารย์
4.1 การบริ ห ารและพัฒ นาอาจารย์ หลั กสู ตรมีระบบและกลไกในการบริห ารและพัฒ นาอาจารย์ที่
ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบ
การส่ งเสริ มและพัฒ นาอาจารย์ เพื่อให้ ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ทาให้ ห ลั กสู ตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมทั้งทางด้านคุณวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการของหลักสูตร
4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่ งเสริ มและพัฒ นาอาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร และอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตรและให้มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ
4.3 หลักสูตรมีการบริ หารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรคงอยู่
และมีความพึงพอใจต่อการบริห ารหลั กสู ตรและมีผ ลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้
5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดาเนินงานตามสาระรายวิชาในหลั กสู ตร โดยมีการออกแบบ
หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการปรับปรุงสาระ
รายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ทาให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการของประเทศ
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
วิชาที่สอนเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์โดยมีการกาหนดผู้สอน การกากั บ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจักการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการรับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่สานักคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ที่ทาให้กระบวนการจัดการเรียน
การสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ก่อให้เกิดผล
การเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย
5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และกากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบผลการเรียนรู้
ในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลสาระสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนา
วิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่
เชื่อถือได้ ที่ทาให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
5.4 หลั ก สู ต รมี ก ารบริ ห ารจั ด การตามตั ว บ่ ง ชี้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการดาเนินงานรวมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมี
กระบวนการปรับปรุงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยมีห้องบรรยายจานวน 9 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จานวน 30 ห้อง และ ห้องพัก
อาจารย์จานวน 7 ห้อง ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ และห้องบรรยายอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน 26 ห้อง ห้องบรรยายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จานวน 8 ห้อง และ
ห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

X

X

X

X

X

2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกั บกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ดท ารายงานผลการด าเนิ นการของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการด าเนิ นการของหลัก สู ตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ในหมวดวิชาชีพเฉพาะ ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรีย นการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานใน
รายงาน ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ ทุก คน ได้รับการปฐมนิเ ทศหรื อ คาแนะนาด้ า น การ
จัดการเรียนการสอน และจัดให้มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

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

11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

X

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี

5

5

5

5

5

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

9

10

10

11

12

หมายเหตุ คาว่า “อาจารย์ใหม่” ในที่นี้ หมายถึง อาจารย์ประจาที่เพิ่งเข้ามาร่วมทาหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ ซึ่ง
จะต้องได้รับคาแนะนาในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยสร้างความเข้าใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรเป็นการ
เฉพาะ อาทิ ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร ลักษณะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล เป็นต้น เพื่อให้มี
มาตรฐานและประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
- การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนา/
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
- ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
- การประเมิ น การสอนโดยนั ก ศึ ก ษาทุ ก ปลายภาคการศึ ก ษา โดยส านั ก ทะเบี ย นและ
ประเมินผล
- การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา
- การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
- การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนสาเร็จการศึกษา
ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
- การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
- การประชุ ม ทบทวนหลั ก สู ต ร โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ ใช้ ง านนั ก ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต ใหม่
นักการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามหลักสูตร ตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยดาเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1. อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่ า งภาค ปรั บ ปรุ ง ทั น ที ห ลั ง จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษา จั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนินการรายวิชา (มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการหลักสูตรประจาปี (มคอ.7) โดยรวบรวม
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่ง
อานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลั กสูตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทารายงานผลการดาเนินการ
หลักสูตรประจาปี เสนอหัวหน้าภาควิชา
4. ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินการหลักสูตร จากร่าง
รายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการดาเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าภาควิชา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจาคณะ
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง
หัวข้อ
ชื่อหลักสูตร

1. โครงสร้าง
หลักสูตร

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
Bachelor of Engineering (Textile Engineering)
B.Eng.(Textile Engineering)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมีสิ่งทอและเส้นใย
Bachelor of Engineering (Textile Chemistry
and Fiber Engineering)
B.Eng.(Textile Chemistry and Fiber Engineering)
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 1 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
5 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
112 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
55 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
21 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
34 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
24 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
12 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
57 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
28 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
24 หน่วยกิต
-วิชาบังคับร่วม
15 หน่วยกิต
-วิชาบังคับวิชาเอกละ
9 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
4 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 22 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
148 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
Bachelor of Engineering in (Textile
Innovation Engineering)
B.Eng. (Textile Innovation Engineering)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
5 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
112 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
55 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
21 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
24 หน่วยกิต
2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
10 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
28 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมหลัก
24 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
4 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
22 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
7 หน่วยกิจ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

6 หน่วยกิต
148 หน่วยกิต

หัวข้อ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
5 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
112 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
55 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
21 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 34 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
24 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
10 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
58 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
34 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
30 หน่วยกิต
-วิชาบังคับร่วม
17 หน่วยกิต
-วิชาบังคับวิชาเอกละ 13 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
4 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 17 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
148 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

2. รายวิชา

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์
จานวน 5 วิชา หน่วยกิตรวม 3 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
ตัดออกจากหลักสูตร
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
01-110-015 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)

1. กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมือง
1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์
จานวน 12 วิชา หน่วยกิตรวม 3 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-110-007 การสื่อสารกับสังคม
3(3-0-6)
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6)
01-110-017 คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองยุคใหม่ 3(3-0-6)
01-110-018 อินเทรนด์ อย่างเป็นสุข
3(3-0-6)
01-110-019 คิดเชิงรุกแบบพอเพียง
3(3-0-6)
01-110-020 หนึ่งเสียงสร้างพลังสังคม
3(3-0-6)
01-110-021 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
01-110-022 มองสังคมอย่างนักวิจัย
3(3-0-6)
01-110-023 พลเมืองที่ดีตามวิธีประชาธิปไตร 3(3-0-6)
01-110-024 ชีวิตพอเพียงกับภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558
1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์
จานวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต มี
การเปลีย่ นแปลงดังนี้
ตัดออกจากหลักสูตร
01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
01-210-006 มนุษย์กับปรัชญา
3(3-0-6)
01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
01-210-013 วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์
จานวน 9 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-210-017 การค้นคว้าและการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
01-210-018 การสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
01-210-019 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
01-210-020 จิตวิทยาประยุกต์เพือ่ การทางาน 3(3-0-6)
01-210-022 วิถีธรรมวิถีไทย
3(3-0-6)
01-210-023 มหัศจรรย์แห่งรัก
3(3-0-6)
01-210-024 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสาเร็จ 3(3-0-6)
01-210-025 มองชีวิตผ่านฟิล์ม
3(3-0-6)
เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
01-210-021 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
จานวน 17 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 12 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
ตัดออกจากหลักสูตร
01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
01-310-009 ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
01-320-004 การอ่านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
01-320-008 การเขียนสาหรับชีวิตประจาวัน 3(2-2-5)
01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น
3(3-0-6)
01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
3(3-0-6)

ย้ายมาจากกล่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.3 รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
จานวน 12 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 1 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-610-014 ทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
01-610-015 กิจกรรมทางน้าเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
01-610-007 ดาน้าตื้นเบื้องต้น
3(2-2-5)
01-610-009 สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
01-610-010 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
01-610-011 กิจกรรมทางกายเพือ่ สุขภาวะ
3(2-2-5)
01-610-012 สุภาพเพื่อการดารงชีวิตสาหรับคนร่นใหม่
3(2-2-5)
01-610-013 การควบคุมน้าหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
2. กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
จานวน 41 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 12 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-310-002 วรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6)
01-310-011 การสื่อสารกับบุคคลเฉพาะกลุม่
3(3-0-6)
01-310-012 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาองค์กร
3(3-0-6)
01-310-013 ภาษาไทยเพื่อการพินิจพิจารณ์
3(3-0-6)
01-310-014 วาทศิลป์เพื่อความสาเร็จ
3(3-0-6)
01-310-015 การอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

เปลี่ยนจากรหัสวิชา
01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
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01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น
01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
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3(3-0-6) 01-310-016 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองานแบบมืออาชีพ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
01-310-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม
3(3-0-6)
01-310-018 สุนทรีภาพของภาษาไทยในบทเพลง 3(3-0-6)
01-320-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 3(2-2-5)
01-320-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ
3(2-2-5)
01-320-012 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษสาหรับงาน
บริการด้านเทคนิค
3(2-2-5)
01-320-013 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
3(2-2-5)
01-320-014 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
3(2-2-5)
01-320-015 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจออนไลน์ 3(2-2-5)
01-320-016 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านทางวิชาการ 3(2-2-5)
01-320-017 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5)
01-320-018 การพัฒนาทักษะการเขียน
3(2-2-5)
01-320-019 ภาษาอังกฤษเชิงหรรษา
3(2-2-5)
01-320-020 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตะวันตก 3(2-2-5)
01-320-021 การใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
01-320-022 การสรรสร้างละครและหนังสั้นภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
01-320-023 การเรียงร้อยเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษผ่าน
ภาพ
3(2-2-5)
01-320-024 ภาษาอังกฤษสานักงาน
3(2-2-5)
01-320-025 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในองค์กร
3(2-2-5)
01-320-026 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
3(2-2-5)
01-330-002 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น
3(3-0-6)
01-330-006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
3(3-0-6)
04-000-201 ภาษาอังกฤษสาหรับงานวิศวกรรม 3(2-2-5)
05-110-201 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
08-888-210 ภาษาอังกฤษสาหรับงานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
09-900-001 ภาษาอังกฤษสาหรับสะเต็มศึกษา 3(2-2-5)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จานวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 6 หน่วยกิต มีการ
จานวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 6 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
เปลี่ยนแปลงดังนี้
ตัดออกจากหลักสูตร
09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
09-311-052 ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
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09-410-044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
ย้ายไปกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
09-121-045 สถิติทั่วไป
3(3-0-6)

4. กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
จานวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 1 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
ย้ายไปกลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมือง
01-610-003 นันทนาการ
1(0-2-1)
01-610-005 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม 3(3-0-6)
01-610-006 การฝึกด้วยน้าหนักเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
01-610-008 ลีลาสเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
ตัดออกจากหลักสูตร
01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
01-610-002 กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
5. กลุ่มวิชาบูรณาการ
จานวน 11 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 5 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
ตัดออกจากหลักสูตร
01-000-001 ทักษะทางสังคม
3(3-0-6)
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09-111-001 การคิดและการให้เหตุผล
3(3-0-6)
09-111-002 คณิตศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
09-111-051 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
09-121-001 สถิติในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
09-121-002 สถิติเบื้องต้นสาหรับนวัตกรรม
3(2-2-5)
09-130-001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสีเขียว
3(3-0-6)
09-130-002 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
09-130-003 ชีวิตดิจิทัล
3(3-0-6)
09-210-001 เคมีในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
09-210-002 รู้ทันสารพิษ ชีวิตปลอดภัย
3(3-0-6)
09-210-003 วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม
3(3-0-6)
09-210-033 เทคโนโลยีสีเขียว
3(3-0-6)
09-311-001 ชีวิตยุคใหม่กับความปลอดภัยในอาหาร
3(3-0-6)
09-410-001 ก้าวทันเทคโนโลยี
3(3-0-6)
09-410-002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
09-410-003 ต้องรอดกับภัยพิบัตธิ รรมชาติ
3(3-0-6)
09-410-004 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
09-090-011 การสื่อสารวิทยาศาสตร์และการสร้างความ
ตระหนักด้วยวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)

4. กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ
จานวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 5 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี
2(0-4-2)
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01-010-001 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)
01-010-009 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสาเร็จ
2(2-0-4)
01-010-010 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
01-010-014 การควบคุมน้าหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
01-010-016 มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม
2(2-0-4)
01-010-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม
2(2-0-4)
01-010-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
2(2-0-4)
04-000-301 การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
09-090-101 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ
2(2-0-4)
6. หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน
จานวน 21 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 55 หน่วยกิต มี
การเปลีย่ นแปลงดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ตัดออกจากหลักสูตร
04-111-243 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
ตัดออกจากหลักสูตร
04-500-101 วัสดุสิ่งทอ
3(3-0-6)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชาสิ่งทอ
04-221-203 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(2-3-5)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชานวัตกรรมสีสิ่งทอ
04-412-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
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00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว
1(0-2-1)
00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ
1(0-2-1)
00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ
1(0-2-1)
00-100-302 นวัตกรรมเพื่อชุมชน
3(1-4-4)
09-090-013 การจัดการสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ
3(2-2-5)

6. หมวดวิชาเฉพาะ
1.กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน 21 วิชา หน่วยกิต เลือกรวม 55 หน่วยกิต มี
การเปลี่ยนแปลงดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
09-121-045 สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-500-211 วิศวกรรมความปลอดภัยสาหรับอุตสาหกรรม
สิ่งทอ
3(3-0-6)
04-500-402 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
ย้ายมาจากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ กลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศ วกรรม วิช าเอกวิศ วกรรมสิ่ ง ทอ วิช าเอกวิศ วกรรม
เครื่องนุ่งห่ม และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก เปลี่ยนเป็นรหัสวิช า
เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
04-500-302 การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
สิ่งทอ
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม

-กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชาสิ่งทอ เปลี่ยนจากรหัส
วิชา เปลี่ยนจากชื่อวิชา และเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชา เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
04-500-102 การออกแบบโครงสร้างผ้า
3(1-6-4) 04-500-210 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
เปลี่ยนจากรหัสวิชา
04-500-301 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2(1-3-3)
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย
1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน
จานวน 21 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 55 หน่วยกิต มี
การเปลีย่ นแปลงดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ตัดออกจากหลักสูตร
04-111-243 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
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1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
ตัดออกจากหลักสูตร
04-412-418 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
04-520-202 เคมีวิเคราะห์และสเปกโทรสโกปี 3(2-3-5)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชาสิ่งทอ
04-221-203 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(2-3-5)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
และเส้นใย เปลี่ยนจากรหัสวิชา และเปลี่ยนจากชื่อวิชา
04-520-201 เคมีอินทรีย์พอลิเมอร์
3(2-3-5)
-กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชานวัตกรรมสีสิ่งทอ
เปลี่ยนจากรหัสวิชา
04-520-302 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2(1-3-3)
เปลี่ยนจากรหัสวิชา เปลี่ยนจากชื่อวิชา และเปลี่ยน
คาอธิบายรายวิชา
04-520-301 การออกแบบเส้นใยและสิ่งทอ 2(1-3-3)

เปลี่ ย นเป็ น รหั ส วิ ช า เปลี่ ย นเป็ น ชื่ อ วิ ช า และเปลี่ ย น
คาอธิบายรายวิชา
04-500-209 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(1-6-4)

7. วิชาเฉพาะด้าน
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
1. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
จานวน 15 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 28 หน่วยกิต มี
การเปลีย่ นแปลงดังนี้
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
ตัดออกจากหลักสูตร
04-521-302 เทคโนโลยีสีสาหรับสิ่งทอ
3(2-3-5)
04-510-201 การปั่นด้าย
3(1-6-4)
04-530-202 ระบบการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 1 3(2-3-5)
เปลี่ยนจากรหัสวิชา เปลี่ยนจากชื่อวิชา และคาอธิบาย
รายวิชา
04-500-104 การผลิตเครื่องนุ่งห่ม
3(1-6-4)

7. กลุ่มวิชาชีพบังคับ
จานวน 10 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 28 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
1. กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมหลัก
เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-500-202 กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
3(2-3-5)
04-500-204 การผลิตผ้าผืน
3(3-0-6)
04-500-205 กระบวนการเคมีสิ่งทอ
3(3-0-6)
04-500-206 นวัตกรรมกระบวนการเคมีสิ่งทอ 3(3-0-6)
เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา และคาอธิบาย
รายวิชา
04-500-207 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(1-6-4)
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ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชาสิ่งทอ เปลี่ยนจากรหัส
วิชา เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา และเปลี่ยนหน่วยกิต
04-500-103 การผลิตผ้า
3(1-6-4)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชาสิ่งทอ เปลี่ยนจากรหัส
วิชา
04-500-302 การทดสอบสิ่งทอ
3(1-6-4)
04-500-303 สิ่งทอเทคนิค
3(3-0-6)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชาสิ่งทอ เปลี่ยนจากรหัส
วิชา เปลี่ยนจากชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา
04-510-204 เครื่องจักรทอผ้า
3(3-0-6)
04-510-205 การถักผ้า
3(3-0-6)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ เปลี่ยนจากรหัสวิชา เปลี่ยนจากชื่อวิชา และ
คาอธิบายรายวิชา
04-530-101 เครื่องจักรเสื้อผ้าและการบารุงรักษา
3(2-3-5)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ เปลี่ยนจากรหัสวิชา และคาอธิบายรายวิชา
04-530-201 การทาแบบตัดอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
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ย้ายมาจากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ กลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรม วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งทอ เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
04-500-203 การผลิตเส้นด้าย
3(3-0-6)
ย้ายมาจากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ กลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรม เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา และ
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
04-500-208 การจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(3-0-6)

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย
1. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
จานวน 18 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 34 หน่วยกิต มี
การเปลีย่ นแปลงดังนี้
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
เปลี่ยนจากรหัสวิชา เปลี่ยนจากชื่อวิชา เปลี่ยนหน่วยกิต เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา เปลี่ยนหน่วยกิต
และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
04-522-203 วิทยาศาสตร์เส้นใย
2(2-0-4)
04-500-201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นใย 3(2-3-5)
ตัดออกจากหลักสูตร
04-520-101 เทคโนโลยีสิ่งทอ
2(2-0-4)
04-520-102 เทคโนโลยีพอลิเมอร์
2(2-0-4)
04-520-306 เคมีฟิสิกส์และทฤษฏีสี
2(2-0-4)
04-522-308 พอลิเมอร์รีโอโบยี
2(2-0-4)
04-520-303 การทดสอบสิ่งทอทางเคมี
2(1-3-3)
ย้ า ยไปกลุ่ ม วิช าเฉพาะพื้ น ฐาน กลุ่ ม วิช าพื้ น ฐานทาง
วิศวกรรมหลัก เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
04-520-304 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
สิ่งทอ
3(3-0-6)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชาสิ่งทอ เปลี่ยนจากรหัส
วิชา
04-510-209 การทดสอบสิ่งทอทางฟิสิกส์
2(1-3-3)
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ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชานวัตกรรมสีสิ่งทอ
เปลี่ยนจากรหัสวิชา
04-520-401 การวางแผนและการควบคุมใน 3(2-3-5)
อุตสาหกรรมการผลิต
04-521-414 สารช่วยทางสิ่งทอ
3(3-0-6)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชานวัตกรรมสีสิ่งทอ
เปลี่ยนจากรหัสวิชา เปลี่ยนจากชื่อวิชา เปลี่ยนหน่วยกิต
และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
04-521-305 กระบวนการย้อมสีสงิ่ ทอขั้นต้น 2(1-3-3)
04-521-306 กระบวนการย้อมสีสงิ่ ทอขั้นสูง 2(1-3-3)
04-521-307 กระบวนการพิมพ์สงิ่ ทอขั้นต้น 2(1-3-3)
04-521-308 กระบวนการพิมพ์สงิ่ ทอขั้นสูง 2(1-3-3)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
และเส้นใย เปลี่ยนจากรหัสวิชา
04-520-204 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงเคมี
3(3-0-6)
04-522-303 ทฤษฎีและการปฏิบตั ิในการขึ้น 3(2-3-5)
รูปเส้นใย
04-520-305 เส้นใยและสิ่งทอสาหรับการใช้งาน
เชิงอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
และเส้นใย เปลี่ยนจากรหัสวิชา เปลี่ยนจากชื่อวิชา และ
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
04-522-201 พอลิเมอร์สังเคราะห์
3(2-3-5)
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- กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
เปลี่ยนจากรหัสวิชา เปลี่ยนจากชื่อวิชา และเปลี่ยน
คาอธิบายรายวิชา
04-510-308 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งทอ 1(1-0-2)
04-510-405 โครงงานวิศวกรรมสิง่ ทอ
3(1-6-4)
04-530-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
1(1-0-2)
เครื่องนุ่งห่ม
04-530-403 โครงงานวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 3(2-3-5)

2. กลุ่มวิชาชีพบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา และเปลี่ยน
คาอธิบายรายวิชา
04-500-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
1(1-0-2)
04-500-401 โครงงานวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ 3(1-6-4)

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย
เปลี่ยนจากรหัสวิชา เปลี่ยนจากชื่อวิชา และเปลี่ยน
คาอธิบายรายวิชา
04-520-307 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
1(1-0-2)
เคมีสิ่งทอและเส้นใย
04-520-405 โครงงานวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและ 3(1-6-4)
เส้นใย
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8. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
1. วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งทอ
จานวน 20 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 22 หน่วยกิต มี
การเปลี่ยนแปลงดังนี้
ตัดออกจากหลักสูตร
04-412-202 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
04-412-203 การศึกษางาน
3(3-0-6)
04-510-202 การคานวณการปั่นด้าย
3(3-0-6)
04-510-203 กระบวนการผลิตผ้าทอ
3(1-6-4)
04-510-301 การผลิตผ้าถัก
3(1-6-4)
04-510-303 การปั่นด้ายสมัยใหม่
2(2-0-4)
04-510-306 กระบวนการผลิตเส้นใยประดิษฐ์ 2(2-0-4)
04-510-401 วิศวกรรมการทอ
2(2-0-4)
04-510-402 สิ่งทอสาหรับงานวัสดุผสม
2(2-0-4)
04-510-403 การจัดการงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2(2-0-4)
04-510-405 วิศวกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
04-510-406 การควบคุมมลพิษและกาจัด
2(2-0-4)
ของเสีย
04-510-407 การสัมมนาในงานด้านสิ่งทอ
1(1-0-2)
เปลี่ยนจากรหัสวิชา
04-510-309 การทดสอบสิ่งทอทางฟิสิกส์
2(1-3-3)
เปลี่ยนจากรหัสวิชา และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
04-510-404 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมสิ่งทอ 2(2-0-4)
เปลี่ยนจากรหัสวิชา เปลี่ยนจากชื่อวิชา และเปลี่ยน
คาอธิบายรายวิชา
04-510-302 ผ้าไม่ทอ
2(2-0-4)
ย้ายไปกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมหลัก เปลี่ยนจากรหัสวิชา เปลี่ยนจากชื่อวิชา
และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
04-510-305 การควบคุมคุณภาพในงานวิศวกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาชีพบังคับทาง
วิศวกรรมหลัก เปลี่ยนจากรหัสวิชา เปลี่ยนจากชื่อวิชา
และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
04-510-307 การผลิตเส้นด้ายและผ้า
3(3-0-6)
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8. กลุ่มวิชาชีพเลือก

เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
04-510-307 การทดสอบสิ่งทอทางฟิสิกส์
2(1-3-3)
เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
04-510-408 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมสิ่งทอ 2(2-0-4)
เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา และเปลี่ยน
คาอธิบายรายวิชา
04-510-306 การผลิตผ้าไม่ทอ
2(2-0-4)
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2. วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
จานวน 22 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 22 หน่วยกิต มี
การเปลี่ยนแปลงดังนี้
ตัดออกจากหลักสูตร
04-314-211 หลักมูลของเธอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
04-412-201 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
04-412-202 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
04-412-304 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
04-412-305 การศึกษางาน
3(3-0-6)
04-412-418 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
04-530-102 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 3(3-0-6)
04-530-203 การออกแบบเครื่องนุ่งห่ม
2(1-3-3)
04-530-404 วิจัยและพัฒนาสาหรับงานเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
เปลี่ยนจากชื่อวิชา
04-530-405 การควบคุมค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
เปลี่ยนจากรหัสวิชา และเปลี่ยนจากชื่อวิชา
04-530-304 การจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
04-530-406 วิศวกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
เปลี่ยนจากรหัสวิชา เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา และ
เปลี่ยนหน่วยกิต
04-530-307 การทาแบบตัดอุตสาหกรรมด้วย
คอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
เปลี่ยนจากรหัสวิชา เปลี่ยนจากชื่อวิชา และเปลี่ยน
คาอธิบายรายวิชา
04-530-302 ระบบการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 2
3(2-3-5)
04-530-303 การจัดการงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม 3(2-3-5)
04-530-308 การสัมมนางานวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
1(1-0-2)
เปลี่ยนจากรหัสวิชา เปลี่ยนจากชื่อวิชา เปลี่ยน
คาอธิบายรายวิชา และเปลี่ยนหน่วยกิต
04-530-301 เทคนิคการทาแบบตัดอุตสาหกรรมขั้นสูง
2(1-3-3)
04-530-305 การวัดงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
04-530-306 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม 3(2-3-5)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาชีพบังคับทาง
วิศวกรรมหลัก เปลี่ยนจากรหัสวิขา เปลี่ยนจากชื่อวิชา
และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
04-530-401 วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
ย้ายไปกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมหลัก เปลี่ยนจากรหัสวิชา เปลี่ยนจากชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา และเปลี่ยนหน่วยกิต
04-530-402 การควบคุมคุณภาพเครื่องนุ่งห่ม 2(2-0-4)
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เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
04-530-405 การควบคุมค่าใช้จ่ายในงานการจัดการ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(3-0-6)
เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา และเปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
04-530-404 การจัดการสินค้าในสิ่งทอ
3(3-0-6)
04-530-407 วิศวกรรมโรงงานการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(3-0-6)
เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา และเปลี่ยน
หน่วยกิต
04-530-305 การทาแบบตัดอุตสาหกรรมด้วย
คอมพิวเตอร์
2(1-3-5)
เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา และเปลี่ยน
คาอธิบายรายวิชา
04-530-301 วิศวกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1 3(2-3-5)
04-530-303 วิศวกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 2 3(2-3-5)
04-530-309 การสัมมนางานการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
1(1-0-2)
เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา เปลี่ยนคาอธิบาย
รายวิชา และเปลี่ยนหน่วยกิต
04-530-304 เทคโนโลยีการทาแบบตัด
2(1-3-3)
04-530-306 การวัดงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2(2-3-5)
04-530-401 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

1(0-3-5)

หัวข้อ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย
1. วิชาเอกวิศวกรรมเคมีและสีสิ่งทอ
จานวน 12 วิชา หน่วยกิตรวม 17 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
ตัดออกจากหลักสูตร
04-412-309 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
04-520-309 การสัมมนาในงานวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและ
เส้นใย
1(1-0-2)
04-521-302 เทคโนโลยีสีสาหรับสิ่งทอ
3(2-3-5)
04-521-415 ฟิสิกัลเคมีการย้อมสีขั้นสูง
2(2-0-4)
เปลี่ยนจากรหัสวิชา
04-521-203 กระบวนการเตรียมสิ่งทอ
2(1-3-3)
04-521-301 กฎระเบียบและข้อจากัดในการค้าสิ่งทอ
2(2-0-4)
04-521-310 ปฏิบัติการเทียบและผสมสีวสั ดุสิ่งทอ
1(3-0-1)
04-521-311 วิศวกรรมโรงงานย้อมสีและตกแต่งสิ่งทอ
2(2-0-4)
04-521-401 ผู้ประกอบการสิ่งทอ
1(1-0-2)
เปลี่ยนจากรหัสวิชา
04-521-416 การวิเคราะห์ระบบการย้อมสีและตกแต่ง
สิ่งทอเชิงวิศวกรรม
2(2-0-4)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาชีพบังคับทาง
วิศวกรรมหลัก เปลี่ยนจากรหัสวิชา เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
04-521-304 กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ
3(2-3-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
04-521-301 กระบวนการเตรียมสิ่งทอ
2(1-3-4)
04-521-403 กฎระเบียบและข้อจากัดในการค้าสิ่งทอ
2(2-0-4)
04-521-304 ปฏิบัติการเทียบและผสมสีวสั ดุสิ่งทอ
1(3-0-1)
04-521-308 วิศวกรรมโรงงานย้อมสีและตกแต่งสิ่งทอ
2(2-0-4)
04-521-402 ผู้ประกอบการสิ่งทอ
1(1-0-2)
เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
04-521-404 การวิเคราะห์ระบบการย้อมสีและตกแต่ง
สิ่งทอเชิงวิศวกรรม
2(2-0-4)

2. วิชาเอกพอลิเมอร์และเส้นใย
จานวน 16 วิชา หน่วยกิตรวม 17 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
ตัดออกจากหลักสูตร
04-411-204 กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
04-411-317 วิศวกรรมการบารุงรักษา
3(3-0-6)
04-412-202 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
04-522-305 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์และวัสดุ
คอมโพสิต
3(2-3-5)
04-522-310 ความสมดุลพลังงานของมวลสารและการ
ถ่ายเทความร้อน
2(2-0-4)
04-522-414 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม
3(2-3-5)
เปลี่ยนจากรหัสวิชา
เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
04-522-306 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุสังเคราะห์
04-522-304 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุสังเคราะห์
3(2-3-5)
3(2-3-5)
04-522-307 เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเติมแต่ง
04-522-405 เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเติมแต่ง
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หัวข้อ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558
เปลี่ยนจากรหัสวิชา
04-520-309 การสัมมนาในงานวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและ
เส้นใย
1(1-0-2)
04-522-409 การออกแบบและผลิตวัสดุคอมโพสิตสิ่งทอ
3(2-3-5)
04-522-410 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ 3(3-0-6)
04-522-411 เทคโนโลยีเยื่อไม้และกระดาษ 3(3-0-6)
04-522-412 พอลิเมอร์จากทรัพยากรที่สามารถทดแทน
ใหม่ได้
3(3-0-6)
เปลี่ยนจากรหัสวิชา และเปลี่ยนจากชื่อวิชา
04-522-202 วิศวกรรมการสังเคราะห์พอลิเมอร์ 3(2-3-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
04-520-407 การสัมมนาในงานวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและ
เส้นใย
1(1-0-2)
04-522-308 การออกแบบและผลิตวัสดุคอมโพสิตสิ่งทอ
3(2-3-5)
04-522-307 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ 3(3-0-6)
04-522-402 เทคโนโลยีเยื่อไม้และกระดาษ 3(3-0-6)
04-522-406 พอลิเมอร์จากทรัพยากรที่สามารถทดแทน
ใหม่ได้
3(3-0-6)
เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา และเปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
04-522-305 ปิโตรเคมีและกระบวนการผลิตพอลิเมอร์
3(2-3-5)
เปลี่ยนจากรหัสวิชา และเปลี่ยนหน่วยกิต
เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา และเปลี่ยนหน่วยกิต
04-522-304 เส้นใยสมรรถนะสูงและกระบวนการเท็กซ์
04-522-306 เส้นใยสมรรถนะสูงและกระบวนการเท็กซ์
เจอริ่ง
2(1-3-3)
เจอริ่ง
3(3-0-6)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาชีพบังคับทาง
วิศวกรรมหลัก เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
04-522-413 กระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ 3(2-3-5)
9. กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ
9. กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ
จานวน 6 วิชา หน่วยกิตรวม 7 หน่วยกิต
จานวน 6 วิชา หน่วยกิตรวม 7 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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ภาคผนวก
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ก คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ข ประวัติ ประสบการณ์การสอน และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
2. ตาแหน่งทางวิชาการ
3. สังกัดหน่วยงาน
4. ที่อยู่ปัจจุบัน

นายบิณฑสันต์ ขวัญข้าว
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2549-3459 โทรศัพท์มือถือ 086-3722269
โทรสาร 0 2549 3452 e-mail : bintasan.k@en.rmutt.ac.th

5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
Dr.rer.nat

สาขาวิชาที่จบ
Chemistry

วท.ม.

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์
และเทคโนโลยีสิ่งทอ
วิศวกรรมสิ่งทอ

วศ.บ.

6. ประสบการณ์ทางาน/การสอน
ปี พ.ศ.
ชื่อหน่วยงาน
2548-ปัจจุบัน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ปีที่จบ
สถาบันการศึกษา
2556 University of DuisburgEssen, Essen, Germany
2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ตาแหน่ง
อาจารย์

รายวิชาที่สอน
- การเตรียมโครงงานวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
- โครงงานวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
- นาโนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- การผลิตเส้นด้าย
7. ผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
- บทความทางวิชาการ
บิณฑสันต์ ขวัญข้าว, วิชุดา จันทร์ประภานนท์และศิริวรรณ ศรีธรรมรงค์, 2561, “สมบัติของ
เส้นด้ายฝ้ายที่ลงแป้งด้วยแป้งสาคู” , วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, 16,2 : 15-24
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Ahmed M. A. Abdelsamad, Bintasan Kwankhao, Ahmed S. G. Khalil, Tarek A. Gad-Allah,
Mohamed I. Badawy, Thomas Bahners, Mathias Ulbricht, 2 0 1 7 , Hydrophilic
Polyethersulfone-based Microfiltration Membranes by Electrospinning of Polymer
Blends, Desalination and Water TreatmentDesalination and Water Treatment
Desalination and Water Treatment Desalination and Water Treatment, 8 6
(August) : 89-95
กุลธิดา เบญจมาลา, บิณฑสันต์ ขวัญข้าวและสุจิระ ขอจิตต์เมตต์, 2559, “การศึกษาสมบัติการ
ป้องกันรังสียูวีและการต้านทานแบคทีเรียของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งด้วยเซริซินจากน้าลอกกาว
ไหม” , วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, 14,2 : 27-35
8. อื่น ๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน)
1. วิทยากรให้ความรู้แก่พนักงาน บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จากัด จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. วิทยากร บริษัท โปร ที ดี จากัด จานวน 6 ชั่วโมง
3. วิทยากร บริษัท โปร ที ดี จากัด จานวน 11 ชั่วโมง
4. วิทยากร บริษัท เทนคาเต้ โพรเทคทีฟแฟบริค จากัด จานวน 6 ชั่วโมง
5. ที่ปรึกษา บริษัท วิริยะการทอ จากัด จานวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
6. ที่ปรึกษา บริษัท คณารักษ์ การ์เม้นท์ จากัด จานวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
7. วิทยากร บริษัท เทนคาเต้ โพรเทคทีฟแฟบริค จากัด จานวน 6 ชั่วโมง
8. วิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการหม่อนไหม กรมหม่นไหม จานวน 1 ชั่วโมง
9. วิทยากร บริษัท บางกอกรับเบอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 6 ชั่วโมง
10. วิทยากร บริษัท โปร ที ดี จากัด จานวน 30 ชั่วโมง
11. งานวิจัย การศึกษาสมบัติการป้องกันรังสียูวีและการต้านทานแบคทีเรียของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งด้วย
เซริซินจากน้าลอกกาวไหม (นักวิจัยร่วม) ปี 2558-2559
12. งานวิจัย การศึกษาสมบัติของเส้นด้ายฝ้ายที่ลงแป้งด้วยแป้งสาคู (หัวหน้าโครงการวิจัย)
สนับสนุนทุนวิจัยโดยสานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติภายใต้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2559-2560
13. งานวิจัย Hydrophilic polyethersulfone-based microfiltration membranes by
electrospinning of polymer blends, IWaTec project funded by the German
Academic Exchange Service (DAAD) and financed by the Federal Foreign Office of
Germany, 2016-2017
14. งานวิจัย การพัฒนาวัสดุในการผลิตแผ่นดูดซับความสั่นสะเทือนที่ Compressor และ ผลิต
15. งานวิจัย Compressor Jacket (นักวิจัยร่วม) สนับสนุนทุนวิจัยโดยโครงการ Talent Mobility
ร่วมกับ สวทช และบริษัท ยูนิโปรแมนูแฟคเจอรริ่ง จากัด ปี 2558 -2559
16. งานวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบความชื้นของดินและการป้องกันวัชพืชจากการใช้ผ้าไม่ทอชนิด
เข็ม ปักเป็นวัสดุคลุมดิน กรณีศึกษาการปลูกแคนตาลูป (หัวหน้าโครงการวิจัย) สนับสนุนทุน
วิจัยโดยทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560-2561
17. งานวิจัย การศึกษาการนาสิ่งทอโยธามาใช้ในระบบขนส่งทางรางรถไฟ (นักวิจัยร่วม) สนับสนุน
ทุนวิจัยโดยทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560-2561
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18. งานวิจัย เสื้อสมุนไพรสาหรับช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อย (นักวิจัยร่วม) สนับสนุนทุนวิจัยโดย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2560-2561
19. งานวิจัย การศึกษาสมบัติของผ้าฝ้ายที่ย้อมสีด้วยสีจากต้นสาคูสนับสนุนทุนวิจัยโดยกระทรวง
วัฒนธรรม ปี 2562
20. โครงการ Talent Mobility เรื่อง การศึกษาสมบัติทางเสียงของวัสดุพอลิเมอร์ ทุนสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติและบริษัทยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง
จากัด 2559-2560
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
2. ตาแหน่งทางวิชาการ
3. สังกัดหน่วยงาน
4. ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสิริพรรณ เมธนาวิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2549-3450 โทรศัพท์มือถือ 092-6515354
โทรสาร 0 2549-3452 e-mail: siripan.m@en.rmutt.ac.th,
siripan@rmutt.ac.th,

5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชาที่จบ
Ph.D.
Polymer Engineering
วศ.ม.

เทคโนโลยีวัสดุ

วท.บ.

เคมีอุตสาหกรรม

ปีที่จบ
สถาบันการศึกษา
2554 University of Leeds, Leeds,
England
2544 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
2541 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

6. ประสบการณ์ทางาน/การสอน
ปี พ.ศ.
ชื่อหน่วยงาน
2554-ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายวิชาที่สอน
- วิศวกรรมพอลิเมอร์และเส้นใยสังเคราะห์
- เคมีพอลิเมอร์สาหรับวิศวกรรมสิ่งทอ
- การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุสังเคราะห์
- ปิโตรเคมีและกระบวนการผลิตพอลิเมอร์
- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงเคมี
- กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
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ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7. ผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
- บทความทางวิชาการ
Siripan Metanawin, Sureerak Oney, Tirapong Chaichalermvong, Tanapak
Metanawin, Mechanical, Thermal and Photocatalytic Properties of Hybrid
TiO2/ PET Fiber Composite, Key Engineering Materials, 2017;728, p. 246- 251
(Scopus)
Tanapak Metanawin, Praripatsaya Panutumrong, Jirapong Phangham, Siripan
Metanawin, Thermal Properties, Structure, and Dye Absorption Ability of
Carboxymethyl Cellulose/ PP Composite Fibers, Key Engineering
Materials,2017;728, p.289-294 (Scopus)
Tanapak Metanawin, Praripatsaya Panutumrong, Siripan Metanawin, Morphology,
Structure and Particle Size of Hybrid Nano- Zinc Oxide, Key Engineering
Materials, 2017;728, p.204-208. (Scopus)
Siripan Metanawin, Tanapak Metanawin, Praripatsaya Panutumrong, Sunee
Hathaiwaseewong and Tirapong Chaichalermvong, 2015, The photocatalytic
activities of nano- titanium dioxide on the cotton fabrics for self- cleaning
properties, The International Promotion Agency of Culture Technology, 2015,
(3), p.129-137.
Praripatsaya Panutumrong, Tanapak Metanawin, Siripan Metanawin and
Narongchai O-Charoen, 2015, The effect of nano-Zinc oxide on the self-cleaning
properties of cotton fabrics for textile application, The International Promotion
Agency of Culture Technology, 2015, (3), p.13-20.
8. อื่น ๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน)
1. เป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก ที่ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการ
ผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. สิริพรรณ เมธนาวิน, เอกสารประกอบการสอนวิชา Synthetic Polymer, 2559,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี , 280 หน้า
3. สิริพรรณ เมธนาวิน, เอกสารประกอบการสอนวิชา Material Characterization, 2559,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี , 200 หน้า
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
2. ตาแหน่งทางวิชาการ
3. สังกัดหน่วยงาน
4. ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวศรีประไพ จุ้ยน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2549-3453 ต่อ 104
โทรศัพท์มือถือ 081-6477143 โทรสาร 0 2577-5052
e-mail: sriprapai.j@en.rmutt.ac.th

5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชาที่จบ
วศ.ม
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ป.บัณฑิต
วศ.บ.

การจัดการสิ่งทอ
วิศวกรรมเทคโนโลยีเสื้อผ้า

ปีที่จบ
สถาบันการศึกษา
2546 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
2544 สถาบันแทคโนโลยีราชมงคล
2538 สถาบันแทคโนโลยีราชมงคล

6. ประสบการณ์ทางาน/การสอน
ปี พ.ศ.
ชื่อหน่วยงาน
2540-ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2538-2539
บริษัท ชาลอม จากัด

ตาแหน่ง
อาจารย์
หัวหน้างานห้อง Marker

รายวิชาที่สอน
- กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
- การทาแบบตัดอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
- การจัดการวัสดุในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
7. ผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
- บทความงานวิจัย
ศรีประไพ จุ้ยน้อย,สุภาภรณ์ ทุมสอน การผลิตหมอนสุขภาพกลิ่นบาบัดบรรจุหลอด
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวกรรมวิจัย 2560, ชลบุร,ี
(TI09) หน้า 69-73
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8. อื่น ๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน)
1. อนุกรรมการกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเย็บ
2. อนุกรรมการการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่ 45 สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี
3. วิทยากรโครงการฝึกอบรมครูฝึกและผู้ทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเมียนมา ณ สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานนานาชาติ อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
4. การวิจัย การผลิตหมอนสุขภาพกลิ่นบาบัดบรรจุหลอดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ งบประมาณ ประจาปี
2559
5. การวิจัย เสื้อสมุนไพรสาหรับช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ประจาปี 2560
6. การวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบความชื้นของดินและการป้องกันวัชพืชจากการใช้ผ้าไม่ทอ ชนิดเข็มปัก
เป็นวัสดุคลุมดิน งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560
7. การวิจัย การสร้างต้นแบบเสื้อสาหรับคนพิการนั่งรถวีลแชร์ งบประมาณรายได้ ประจาปี 2561
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
2. ตาแหน่งปัจจุบัน
3. สังกัดหน่วยงาน
4. ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาววิชุดา จันทร์ประภานนท์
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2549-3459 โทรศัพท์มือถือ 063-224-6022
โทรสาร 0 2577-5052 e-mail : Wichuda.c@en.rmutt.ac.th

5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชาที่จบ
Ph.D
Textile engineering and sciences
M.S.

Textile engineering

วศ.ม.
วท.บ.

วิศวกรรมพอลิเมอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

ปีที่จบ
สถาบันการศึกษา
2559 Philadelphia University, PA,
United States of America
2557 Philadelphia University, PA,
United States of America
2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2548 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. ประสบการณ์ทางาน/การสอน
ปี พ.ศ.
ชื่อหน่วยงาน
ตาแหน่ง
2548 - 2549
บริษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน)
Merchandising officer
2553 – 2555
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สานักวิชา
ผู้ช่วยนักวิจัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2559 – ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อาจารย์
ราชมงคลธัญบุรี
รายวิชาที่สอน
- เทคโนโลยีการทอ
- การผลิตผ้าไม่ทอ
- สถิติสาหรับวิศวกรรมสิ่งทอ
- การประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอในระบบขนส่งและยานยนต์
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7. ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
- บทความทางวิชาการ
บิณฑสันต์ ขวัญข้าว, วิชุดา จันทร์ประภานนท์ และศิริวรรณ ศรีธรรมรงค์, 2561, สมบัติของ
เส้นด้ายฝ้ายที่ลงแป้งด้วยแป้งสาคู, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, 16,2 : 15-24
วิชุดา จันทร์ประภานนท์ และนิธินาถ ชิตพงศ์, 2562, สิ่งทอโยธาในงานดินสาหรับประยุกต์ใน
งานรางรถไฟ, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, 17,1 : 187-196
8. อื่น ๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน)
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2556
2. คณะกรรมการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางรางใน
เขตภาคกลาง ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน และในระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 ณ วังรี รี
สอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
3. วิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. วิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีสิ่งทอ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จากัด (มหาชน)
5. งานวิจัยทุนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 เรื่อง “การศึกษาการนาสิ่งทอโยธามาใช้ใน
ระบบขนส่งทางรางรถไฟ” (หัวหน้าโครงการ)

171

ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
2. ตาแหน่งปัจจุบัน
3. สังกัดหน่วยงาน

นางสาวนิธินาถ ชิตพงศ์
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2549-3450 โทรศัพท์มือถือ 081-720-7075
โทรสาร 0 2549-3452 e-mail : nithinart_c@rmutt.ac.th

4. ที่อยู่ปัจจุบัน

5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

สาขาวิชาที่จบ

Ph.D.

Chemical Engineering

วศ.ม.
วท.บ.

วิศวกรรมเคมี
เคมี

ปีที่จบ

2559 Clemson University, Clemson, South
Carolina, United States of America
2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. ประสบการณ์การทางาน
ปี พ.ศ.
ชื่อหน่วยงาน
2560-ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
-

สถาบันการศึกษา

ตาแหน่ง
อาจารย์

รายวิชาที่สอน
เคมีวิเคราะห์และเสปกโตรสโคปี
เคมีฟิสิกส์และทฤษฎีสี
เส้นใยและสิ่งทอสาหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการแยกและเยื่อเลือกผ่าน
เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเติมแต่ง
เทคโนโลยีเยื่อไม้และกระดาษ
เคมีสาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร

7. ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
- บทความทางวิชาการ
Buapan, E., Chaichana, E., Chitpong, N. and Jongsomjit, B. Synthesis of mesoporous
TiO2 with a template free one step reaction of acid-catalyzed TiC. Engineering
Journal (2018), 22(3), 11-24.
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Chitpong, N. , and Husson, S. M. Polyacid functionalized cellulose nanofiber
membranes for removal of heavy metals from impaired waters. Journal of
Membrane Science (2017), 523, 418-429.
Chitpong, N. , and Husson, S. M. High- capacity, nanofiber- based ion- exchange
membranes for the selective recovery of heavy metals from impaired waters,
Separation and Purification Technology (2017), 179, 94-103.
Chaichana, E. , Boonsinvarothai, N. , Chitpong, N. and Jongsomjit, B. Catalytic
dehydration of ethanol to ethylene and diethyl ether over alumina catalysts
containing different phases with boron modification. Journal of Porous Materials
(2018): 1-12.
8. อื่นๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน)
1. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
2. งานวิจัย นิธินาถ ชิตพงศ์, สิริพรรณ เมธนาวิน และ นที ศรีสวัสดิ์ (2560) การเตรียมผ้าไม่ทอ
จากเส้นใยสังเคราะห์แลกเปลี่ยนประจุ โดยการกราฟต์พอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังชันก์คาร์บอกซิล เพื่อกาจัด
โลหะหนักในน้าเสีย งบประมาณ 50,000 บาท
3. งานวิจัย นิธินาถ ชิตพงศ์ และ บรรเจิด จงสมจิตร (2560) การแยกผลิตภัณฑ์ก๊าซจากปฏิกิริยา
ดีไฮเดรชันของเอทานอลด้วยเยื่อเลือกผ่านเส้นใยกลวง งบประมาณ 250,000 บาท
4. งานวิจัย นิธินาถ ชิตพงศ์ และ นที ศรีสวัสดิ์ (2562) หมู่คาร์บอกซิลอิสระของเยื่อเลือกผ่าน
เส้นใยนาโนเซลลูโลสสังเคราะห์ที่ถูกออกซิไดซ์สาหรับจับโลหะหนักจากสารละลายในน้า งบประมาณ
270,000 บาท
5. วิ ท ยากรรั บ เชิ ญ เรื่ อ ง “Smart Textile for Wellness” ในงาน Thailand Industry
Expo2017 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
6. วิ ท ยากรรั บ เชิ ญ เรื่ อ ง “Fiber and Textiles for Industrial Applications” ในโครงการ
Erasmus หรับ Teaching mobility ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Technical
University of Liberec ประเทศ สาธารณรัฐเชค วันที่ 4 – 15 กันยายน 2560
7.
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ค กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ในระดับปริญญาตรี
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ง ตารางสมรรถนะของสาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
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ตารางสมรรถนะหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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อาชีพ
(จากหมวดที่ 1 ข้อ 8)

ลาดับ
ที่

รหัสสมรรถนะ

1. วิศวกรในโรงงานผลิต
เส้นใยสังเคราะห์
2. วิศวกรในโรงงานปั่น
ด้าย ทอผ้า ถักผ้าและ
ผ้าไม่ทอ
3. วิศวกรในโรงงานฟอก
ย้อมและตกแต่งสาเร็จ
4. วิศวกรในโรงงาน
เครื่องนุ่งห่ม
5. ครูผู้ช่วยสังกัด
สานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

1

C0405001

2

C0405121

3

C0405131

ชื่อสมรรถนะ

รายวิชา

วิธีวัดผลและ
ประเมินผล
สมรรถนะ
การสอบ
ภาคปฏิบัติ

ภาคการศึกษา/
ชั้นปีที่จัดสอบ

การสอบข้อเขียน
ภาคทฤษฎี/
ภาคปฏิบัติ

S / ชั้นปีที่ 2

มีความรู้ความสามารถออกแบบพื้นฐาน
ทางวิศวกรรม
Knowledge and Design of Basic
Engineering
มีความรู้และเข้าใจพื้นฐานทางสิ่งทอ
Knowledge and Understanding of
Basic of Textile Engineering

การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม Engineering
Workshop

มีความสามารถในการปฏิบัติการขึ้นรูป
เส้นใยสังเคราะห์ หรือทอผ้า ถักผ้า หรือ
พิมพ์ย้อม หรือทาแบบตัด
Ability to work on Fiber
Formation, Weaving, Knitting,
Dyeing, Printing and Pattern
Construction.

1. ทฤษฎีและการปฏิบัติในการขึ้นรูปเส้นใย
การสอบข้อเขียน S / ชั้นปีที่ 3
Theory and Practice for Fiber
ภาคทฤษฎี/
Formation
ภาคปฏิบัติ
2. เทคโนโลยีการทอ Weaving Technology (สอบแยกแต่ ล ะ
3. เทคโนโลยีการถัก Knitting Technology กลุ่มวิชา)
4. กระบวนการพิมพ์สิ่งทอ Textile Printing
Processing
5. การทาแบบตัดอุตสาหกรรม Industrial
Pattern Construction

1. การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ Textile
Product Drawing and Design
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นใย Fiber
Science and Technology
3. การผลิตเส้นด้าย Yarn Manufacturing
4. การผลิตผืนผ้าFabric Manufacturing
5. กระบวนเคมีสิ่งทอTextile Chemical
Processing
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S / ชั้นปีที่ 1

หมายเหตุ

อาชีพ
(จากหมวดที่ 1 ข้อ 8)

ลาดับ
ที่

รหัสสมรรถนะ

4

C0405132

5

C0405141

ชื่อสมรรถนะ

รายวิชา

สามารถนาเสนอโครงงานสหกิจในสถาน
1. สหกิจศึกษา Cooperative Education
ประกอบการสิ่งทอ
2. สหกิจศึกษาต่างประเทศ International
Ability to Present Cooperative
Cooperative Education
Education Project in Textile Industries
สามารถประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอในงานสิ่งทอ
1. เส้นใยและสิ่งทอสาหรับการใช้งานเชิง
เทคนิค
อุตสาหกรรม
Ability to Apply Textile Materials for
Fiber and Textile for Industrial
Technical Textiles
Applications
2. สิ่งทอเทคนิค
Technical Textiles
3. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textile Product Innovation
4. เทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งทอ
Textile Innovation Technology
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วิธีวัดผลและ
ประเมินผล
สมรรถนะ

การสอบข้อเขียน
ภาคทฤษฎี/
ภาคปฏิบัติ

ภาคการศึกษา/
ชั้นปีที่จัดสอบ
S / ชั้นปีที่ 3

การสอบข้ อ เขี ย น ภาคการศึกษาที่ 2 /
ภ า ค ท ฤ ษ ฎี /
ชั้นปีที่ 4
ภาคปฏิ บั ติ (สอบ
แยกตามความ
เชี่ยวชาญของ นศ.)

หมายเหตุ

