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คํานํา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                               
ได้จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                                         
เพ่ือตอบสนองพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยโดยได้ค านึงถึงสภาวะแวดล้อมและที่ตั้งของมหาวิทยาลัย                        
ซึ่งเปน็เขตพ้ืนที่การศึกษา และพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
สามารถด ารงชีวิตร่วมกันอย่างสมานฉันท์และเกื้อกูลเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้                       
ที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมไทย มลายูและจีน จ าเป็นต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่                      
ที่แตกต่างจากภาคอ่ืนๆ ของประเทศ บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถ                                                             
ในการประดิ ษฐ์ คิ ดค้ นนวั ตกร รมที่ ส อดคล้ อ งกั บท้ อ งถิ่ น ยั ง เ ป็ นที่ ต้ อ งกา รของสั ง คม                                                                                     
ในดา้นต่าง ๆ เช่น การศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือต่อยอด
สู่นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น โดยอาศัย
โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจากสภาพจริง
ตลอดจนการฝึกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีโครงการวิจัย                           
ด้านเครื่องมือวัด พลังงานทดแทน เทคโนโลยีการอบแห้ง ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
  การศึกษาความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร พบว่า เหตุจูงใจในการสมัครเรียนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส์อุตสาหกรรม คือ มีช่องทางในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
สามารถประกอบอาชีพได้ง่าย ส่วนความคิดเห็นของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อหลักสูตร                           
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีข้อควรปรับปรุงในหลักสูตรใหม่ โดยเน้นรายวิชาปฏิบัติการ                       
ให้มากขึ้น เพ่ือที่จะน าไปปฏิบัติงานได้จริง ส่วนความคิดเห็นของผู้คาดว่าจะใช้บัณฑิตจากสถาน
ประกอบการเห็นว่าควรเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นแบบบูรณาการที่สามารถสร้างทักษะในการ
ท างานจริง โดยเฉพาะทักษะการคิดพัฒนาและทักษะการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ดังนั้น หลักสูตร                                        
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 จึงออกแบบหลักสูตร
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติการ มีการเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง การท าวิจัยที่เน้นโจทย์จากชุมชน 
เพ่ือเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมในการท างาน โดยมีการเพ่ิมรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ เช่น  
กระบวนการทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและระบบควบคุมคุณภาพ อีกทั้งการเรียนการสอนแบบชุดวิชา                         
ที่เน้นการบูรณาการ ได้แก่รายวิชา โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับเกษตรแม่นย า อุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์
ตามแนวทาง STEM เป็นต้น 
 การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 8 หมวด คือ ข้อมูลทั่วไป                                
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร                                                            
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนา
อาจารย์ การประกันคุณภาพหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร
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กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรได้ ด าเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                                                   
เรื่องแนวปฏิบัติในการ พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา ฟิสิกส์ อุตสาหกรรม                                        
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสูตร คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็น                                     
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชนต่อการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาบีดีน  ดะแซสาเมาะ) 
   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
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สารบัญ 

  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ค 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 10 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 53 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 79 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 80 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 81 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 97 
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร  99 
ภาคผนวก ข ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2586/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด า เ นิ น ง านศึ กษ าคว าม ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น และปรั บป รุ ง หลั ก สู ต ร                                                   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

155 

ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4318/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

157 

ภาคผนวก ง หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 159 
ภาคผนวก จ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
164 

ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียน 
การสอน  

166 

ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาและ
ชุดวิชา  

171 

ภาคผนวก ซ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี  

178 

ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 203 
 
 

  



 
 

ง 
 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคผนวก ญ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งที่10/2563 เมื่อวันที่  22   เดือน  ตุลาคม   
พ.ศ. 2563 

206 

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่  4  / 2563  เมื่อวันที่ 17  เดือน  
พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563    

209 

ภาคผนวก ฐ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 211 
 

 



 
 

 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
       ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25501571102812  
 ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Industrial Physics 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม) 
    ชื่อย่อ :  วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม) 
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Industrial Physics) 
   ชื่อย่อ :  B.Sc. (Industrial Physics) 

3.  วิชาเอก 
 ไม่มี  

4.  จํานวนหน่วยกิต 
 ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
  5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
      จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย



2 
 

   

 5.4 การรับเข้าศึกษา 
      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร:  
  6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 
  6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
  6.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  เห็นสมควรให้เสนอ
หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
  6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่
10/2563 เมื่อวันที่  22   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563 
  6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุม ครั้งที่   4  / 2563   วันที่  17   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563 
  6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่...11..../..2563..                                      
เมื่อวันที่ ...27...เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  
  8.1 นักพัฒนานวัตกรรม 
  8.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
  8.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิเคราะห์ทางด้านนวัตกรรม 
  8.4 ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และภาคเกษตรกรรม 
  8.5 พนักงานฝ่ายขาย/พนักงานซ่อมบ ารุงผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์วิเคราะห์ต่าง ๆ 
  8.6 เจ้าหน้าที่/นักวิจัย/นักวิชาการ คิดค้นนวัตกรรม 
  8.7 ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

1. นายอีลีหย๊ะ  สนิโซ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
x xxxx xxxxx xx x 

ปร.ด.(เทคโนโลยี

พลังงาน) 

วท.ม.(ฟิสิกส์) 

กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-
ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       

พระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2562 

 

2549 

2547 

2. นายอาบีดีน  ดะแซสาเมาะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

x xxxx xxxxx xx x 

วท.ม. (ฟิสิกส์) 

วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2551 

2547 

3. นายสมกรณ์  ชัยวรากรณ์ 
 อาจารย์ 

x xxxx xxxxx xx x 

วท.ม. (ฟิสิกส์) 

วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2553 

2544 

4. นางสาวดาริกา  จาเอาะ 
 อาจารย์ 

x xxxx xxxxx xx x 

ปร.ด. (ฟิสิกส์) 

วท.ม. (ฟิสิกส์พอลิเมอร์) 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-
ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 

2552 

2547 

5. นางสาวปาวีณา  ดุลยเสร ี
อาจารย์ 

x xxxx xxxxx xx x 

ปร.ด. 

(นาโนวิทยาและนาโน

เทคโนโลยี) 

วท.บ.  (ฟิสิกส์ประยุกต์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2560 

 
 

2552 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีกรอบแนวคิดการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนในทุกภาคส่วนทุกระดับตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง โดยให้การพัฒนา 
มีการเชื่อมโยงทุกมิติอย่างบูรณาการทั้งมิติของคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง                                         
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม  ประกอบด้วยส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment, BOI) ได้ส่งเสริมการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ หรือ S-CURVE ประกอบด้วย                                        
การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ  (Smart 
Electronics) (3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 
Medical and Wellness Tourism) (4) การ เกษตรและเทคโนโลยีชี วภาพ  (Agriculture and 
Biotechnology) (5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  (Food for the Future) และการเพ่ิม 5 
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  ได้แก่ (6) อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์  
(Robotics) (7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) (8) อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) (9) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 
และ (10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศ ซึ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value-Added Products) 
การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)                                          
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างองค์ความรู้และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยน าความรู้ไปประยุกต์ในการแก้ไขปัญหา ด้วยหลักการทางฟิสิกส์  อันจะน าไปสู่
การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ หรือ                                             
S-CURVE ข้างต้น เพ่ือตอบสนองการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในสังคม อันจะน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปในทศวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
แผนยุทธศาสตร์ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ระยะ 20 ปี                             

พ.ศ. 2560-2579 ที่ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ (1) การเสริมสร้างสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน  และต่อวัฒนธรรมเข้มแข็ง (2) การเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนใต้                                                                                                
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และลด  ความเหลื่อมล้ าทางรายได้แก่ประชาชน (3) การคุ้มครองเสรีภาพ การเยียวยาแก่ประชาชน                                       
การอ านวยความเป็นธรรม และการเสริมสร้างสันติสุขแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง (4) การเสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ด้าน จังหวัดชายแดนใต้ให้เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนา และ (5) การพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งบุคลากรมีสมรรถนะสูง บริหารงานด้วย
ความทันสมัยและมีหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับแผนต้นแบบเมืองพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้หรือ “สามเหลี่ยมการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเชื่อมโยงพ้ืนที่ถึงกันในลักษณะเครือข่าย                                    
ที่ประกอบด้วย เมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ที่จะพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศ (International Border Trade City) เมืองเบตง จ.ยะลา ที่จะพัฒนาขึ้นเป็นเมืองต้นแบบ
การพัฒนาที่ พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน (Sustainable Development City) และเมืองหนองจิก                               
จ.ปัตตานีที่จะพัฒนาขึ้นเป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน (Agricultural 
Industrial City) 

หลักสูตรที่ปรับปรุง (หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม) ได้ค านึงถึงสภาวะแวดล้อมและที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาและพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถด ารงชีวิตรวมกันอยู่อย่างสมานฉันท์และเกื้อกูลกัน เป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมไทย มลายู และจีน จ าเป็นต้องจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ที่แตกต่างจากภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ บัณฑิตจึงต้องมีความรู้และสามารถ
ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น 
การศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือต่อยอดสู่นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น โดยอาศัยโรงงาน
อุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกพ้ืนที่  

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร                                                                                
เป็นไปตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีกรอบ 
แนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วนทุกระดับยึด 4 
แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนามีการเชื่อมโยงทุกมิติ 
ของการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งมิติตัวคนสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเมืองเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้พรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนั้นการพัฒนาคนให้มีความรูความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์ที่ 
สามารถอธิบายและคาดการณความเป็นไปของปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยการสังเกตและทดลอง 
หรือวิธีทางตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ในระบบที่มีขนาดเล็กมาก เช่น ระบบของอนุภาค                            
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มูลฐาน ไปจนถึงระบบขนาดใหญ่มาก คือ เอกภพเพ่ือหาค าตอบที่ชัดแจ้งแล้วสรุปเป็นองค์ความรู้
น าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ
และเติมเต็มความรูและความเข้าใจในปรากฏการณธรรมชาติต่าง ๆ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งอันจะ
น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมืองให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไดอย่างเหมาะสมสามารถพัฒนา
ประเทศให้กา้วหน้าต่อไป 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  หลักสูตรที่ปรับปรุงไดค านึงถึงสภาวะแวดล้อมและที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่
การศึกษาและพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถ
ด ารงชีวิตรวมกันอยู่อย่างสมานฉันท์และเกื้อกูลกันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้                               
ที่ประกอบด้วย วัฒนธรรมไทย มลายูและจีน จ าเป็นต้องจัดการศึกษาให้สอดคลองกับบริบทพ้ืนที่                            
ที่แตกต่างจากภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความรูและมีความสามารถในการ 

ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคลองกับท้องถิ่นยังเป็นที่ต้องการของสังคมในด้าน                         
ต่าง ๆ เช่น การศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือต่อยอด                              
สูนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น โดยอาศัย 

โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาเขาศึกษาดูงานจากสภาพจริง 

ตลอดจนการฝึกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
 13.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร  

  13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1.  ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้             
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร   
 ผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมให้มีความรอบรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถ
สร้างนวัตกรรม น าความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาท้องถิ่นได้ 

  1.2  ความสําคัญของหลักสูตร  
 วิสัยทัศน์จากนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้มีการก าหนดไว้ว่า        
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” น าไปสู่แนวคิดการออกแบบและจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา                                   
จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม ให้มีความรอบรู้และทักษะ สามารถ
สร้างนวัตกรรม น าความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาท้องถิ่นได้  ซึ่งสอดคล้อง                          
กับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต จากแบบรูปแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้าน
นวัตกรรม โดยการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-Curve) ในสองรูปแบบ คือ First                              
S-Curve และ New S-Curve เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิตในกลุ่ ม อุตสาหกรรม                                                    
เดิมในประเทศและการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่                            
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                        
ในสาขาที่มีความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรม ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI 
(Artificial Intelligence)  ก าลังถูกพัฒนาให้มีบทบาทในการควบคุมระบบอัตโนมัติต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม  เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  (Next-generation 
automative) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart electronics) อุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and biotechnology) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food 
for the future) เป็นต้น ซึ่งระบบควบคุมอัตโนมัติเหล่านี้ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เซนเซอร์ ระบบกลไกต่าง ๆ ที่ล้วนแล้วแต่อาศัยหลักการทางฟิสิกส์และน าไปประยุกต์เพ่ือสร้างเป็น
นวัตกรรมทั้งสิ้น  
 หากมองพันธกิจในระดับมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 10 
ปี ได้ก าหนดกลุ่มวิชาที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาตามเป้าหมาย 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่ม
สาขาวิชาด้านการผลิตและพัฒนาครู กลุ่มสาขาวิชาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่และอาหาร
ฮาลาล และกลุ่มสาขาวิชาด้านอุตสาหกรรมบริการและการดูแลสุขภาพ การพัฒนาตามจุดเน้นทั้งสาม
กลุ่มสาขายังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงที่จะไปตอบสนองการสร้างนวัตกรรมใน
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ด้านต่างๆ เพ่ือตอบสนองท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา การเกษตรสมัยใหม่และการแปรรูป
อาหาร  
 หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างองค์ความรู้และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่จะท าให้คนสามารถอธิบายและคาดการณ์ความเป็นไปของปรากฏการณ์ต่างๆ                        
โ ด ยอาศั ย ก า ร สั ง เ กตและทดลอง เ พ่ื อห าค า ตอบที่ ชั ด แ จ้ ง แล้ ว ส รุ ป เ ป็ น อ งค์ ค ว ามรู้                                                         
อันจะน าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งในระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ หรือ S-CURVE และในระดับกลุ่มจุดเน้นของมหาวิทยาลัยข้างต้น เพ่ือตอบสนองการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในสังคม อันจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง ให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปในศตวรรษ                         
ที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.3.1  มีองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ใน
อุตสาหกรรม  
  1.3.2  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ส าหรับอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ในการแก้ไข

ปัญหาหรือพัฒนาต่อยอด 

   1.3.3  เป็นผู้น าทางการวิจัยด้านฟิสิกส์เพื่อสร้างนวัตกรรม  

   1.3.4  มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ ให้เป็นพลเมืองที่ดีของ

สังคม 

  1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์พ้ืนฐาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ

สิ่งแวดล้อมใหม่ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน รุ่นพ่ี และอาจารย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา  

2 มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อุตสาหกรรม มีความช านาญในการใช้เครื่องมือ
ทางฟิสิกส์ มีความเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมได้ 

3 มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์เพ่ือสร้างนวัตกรรมส าหรับแก้ไขปัญหา
ของอุตสาหกรรม หรือท้องถิ่นได้ มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่ม
บุคคลทั้งในวงวิชาการหรือชุมชน สามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า สืบค้น และ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปีท่ี รายละเอียด 
4 มีทักษะจากการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ สามารถปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา / 

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ฟิ สิ ก ส์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ใ ห้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ในประเทศ
ไทยและความต้องการของ
ท้องถิ่นและมีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ สกอ.ก าหนด  

1.  ส ารวจความต้องการและ 
    ค ว ามจ า เ ป็ น ในการ เปิ ด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
จากนักเรียนในพ้ืนที่  และ
สถานประกอบการ 

2. ติดตามประเมินหลักสูตร 
   อย่างสม่ าเสมอ (ปีการศึกษา 
   ละ 1 ครั้ง) 
3. ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

หลักฐาน : 

1. รายงานผลการศึกษา เรื่อง  

ความต้องการและความ

จ าเป็นในการเปิดหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์

อุตสาหกรรม 

ตัวบ่งชี้ : 

1. หลักสูตรได้รับการประเมิน 
มาตรฐานในระดับดีข้ึนไป 

2. หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ 
    ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 

การพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนรับ
การอบรมความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์
อุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง
ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

หลักฐาน : 
เอกสาร/รายงานผลการไป
ราชการเพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรม 
ตัวบ่งชี้ : 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับ

การพัฒนาทุกคน 



10 
 

   

แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

การเตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการให้มีความ
พร้อมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการส าหรับ
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

หลักฐาน : 

ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
เ ต รี ย ม ก า ร แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ห้องปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้ : 

ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ส า ห รั บ ฟิ สิ ก ส์

อุตสาหกรรมการเป็นไปตาม

มาตรฐาน 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 ระบบทวิภาค  โดย 1  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
  2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน   

                      ภาคเรียนที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 

                      ภาคเรียนที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
  2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :   
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด 
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  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
1. นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาไม่ดีพอ 
2. การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่แตกต่างจากในระดับมัธยมศึกษา จึงอาจเป็น

ปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาบางส่วน 

 2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐาน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
2. จัดกิจกรรมแนะน าวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
3. จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาที่มีปัญหาทั้งในด้านการเรียน 

การเงินและการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ระดับปริญญา (4 ปี)  
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวมจํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ  
10,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ 
2,700 บาท ต่อปี 

108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 
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รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2564 2565 2566 2567 2568 

รวมรายรับ 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 

 2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2564 2565 2566 2567 2568 

เงินคงคลัง ร้อยละ 20 181,600 363,200 544,800 726,400 726,400 

ร ายจ่ า ย ร ะดั บม ห า วิ ท ย า ลั ย                     
ร้อยละ 40 

363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานร้อยละ 
40 

363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 

รวม 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 

จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 

 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน  
 2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  การเทียบโอนรายวชิาให้เปน็ไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม ประกอบด้วยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
       2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
       2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 
      1) คณะครุศาสตร์                                               3 หน่วยกิต 
      หรือ    
      2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
      หรือ    
      3) คณะวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต 
      หรือ    
      4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

2.1  กลุ่มวิชาแกน  20 หน่วยกิต 
2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 

2.2.1  เฉพาะด้านบังคับ  38 หน่วยกิต 
2.2.2  เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

2.3  กลุ่มวิชาวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    

 3.1.3 รายวิชา   
    รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม ดังนี้  
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร           ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ                                                         12 หน่วยกิต   
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร  

Language Thought and Communication 
3(3-0-6) 
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5100102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*      
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*  
Thai for Careers 

3(3-0-6) 

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 
English for Fun 

3(3-0-6) 

5100106   การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์          
English Usage for Social Network 

3(3-0-6) 

5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

5100108   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*   
English for Communication 1 

2(1-2-3) 

5100109   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*  
English for Communication 2 

2(1-2-3)   

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 
Technology and Media Literacy      

3(3-0-6) 

 

 2) วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต   
5100104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย  

Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

3(3-0-6)    

5100110   การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ       

English Communication Skills Development  

3(3-0-6) 

5100111   

 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  

 Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  

Melayu for Communication 

3(3-0-6) 

   
___________________________________________ 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
   1) วิชาบังคับ                          3 หน่วยกิต 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข  

Well-being 

3(3-0-6) 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน* 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) 

 2) วิชาเลือก                  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต  
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ       

Information Technology for Presentation 

3(3-0-6) 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน*       

Information Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*      

Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

5100119 การบริหารร่างกาย  

Body Exercise 

1(0-2-2) 

5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต* 

Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 

 King’s Philosophy for Local Development 

3(3-0-6) 

5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 

Introduction of Ethics and Wealth    

3(3-0-6) 

5100123 ความงดงามแห่งตน 

Beauty of Life      

3(3-0-6) 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 

Step to the World 

2(1-2-3) 

   
___________________________________________ 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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5100125 ความจริงของชีวิต* 

Truth of Life              

3(3-0-6) 

5100126 การพัฒนาตน*     

Self Development                  

2(2-0-4) 

5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*             

Aesthetics for Life 

3(3-0-6) 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*        

Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

 1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
   1) วิชาบังคับ                  3 หน่วยกิต    
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 

Multiculture  and Peace 
3(3-0-6) 

  2) วิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต   

5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 
Life Skill for Society 

3(3-0-6) 

5100131 สังคมภิวัตน์* 
Socialization 

3(3-0-6)    

 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ      3  หน่วยกิต 
  1) คณะครุศาสตร์        3  หน่วยกิต 
5100132   ครูแห่งแผ่นดิน 

Teachings of King Rama 9 
3(3-0-6)   

 หรือ 

  2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3  หน่วยกิต 

5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน    
Thai and Local Ways 

3(3-0-6) 

หรือ 

___________________________________________ 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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  3) คณะวิทยาการจัดการ       3  หน่วยกิต 

5100134   ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
Young Entrepreneurs 

3(3-0-6) 

หรือ 

4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร   3  หน่วยกิต 
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                

Science for Community 

3(3-0-6) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    20 หน่วยกิต 

14101101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
General Physics 1  

3(2-2-5) 

14101102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
General Physics 2 

3(2-2-5) 

14101103 เคมีพ้ืนฐาน 
General Chemistry  

3(2-2-5) 

14101104 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
General Biology    

3(2-2-5) 

14101105 วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
Science, Creative Thinking and Innovation 

3(3-0-6) 

14101106 ภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
English for Industrial physics 

2(2-0-4) 

14101107 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
Mathematics for Industrial Physics  

3(3-0-6) 

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน              ไม่น้อยกว่า  56      หน่วยกิต 
 2.2.1  เฉพาะด้านบังคับ  38 หน่วยกิต 
14101208 กลศาสตร์วิศวกรรม 

Mechanics Engineering 
3(2-2-5) 

14101209 หลักการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์                                         
Principles of Electricity and Magnetism in Physical Engineering 

3(2-2-5) 
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14101210 อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronics 

3(3-0-6) 

14101211 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronics Laboratory 

1(0-3-0) 

14101212 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติงาน                                                     
English for Job Hunter 

2(2-0-4) 

14101213 วัสดุฉลาดและนวัตกรรมวัสดุส าหรับฟิสิกส์อุตสาหกรรม                                    
Smart Materials and Materials Innovation for Physics Industrial 

3(2-2-5) 

14101214 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ 
Thermodynamics and Statistical Physics 

3(2-2-5) 

14101215 ไมโครคอนโทรลเลอร์ เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์                                         
Microcontroller Sensor and Transducers 

3(2-2-5) 

14117116 กระบวนการทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและระบบควบคุมคุณภาพ 1  
Industrial Physics Processes and Quality Control Systems 1 

3(3-0-6) 

14117217 กระบวนการทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและระบบควบคุมคุณภาพ 2  
Industrial Physics Processes and Quality Control Systems 2 

3(3-0-6) 

14101318 หุ่นยนต์เบื้องต้น 
Introduction to Autonomous Ground Vehicle Robotics  

3(2-2-5) 

14117319 สัมมนาทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
Seminar in Industrial Physics 

2(1-2-3) 

14101320 ระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ                            
Embedded System and Artificial Intelligence in Smart 
Technology 

3(2-2-5)                                     

14117321 การวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
Selected Research in Industrial Physics 

3(2-2-5) 

 2.2.2  เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า              18  หน่วยกิต 
34117322 อุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ตามแนวทาง STEM 

Physics Experiment Equipment According to STEM 
6(3-6-9) 

34117323 โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับการเกษตรแม่นย า 
Smart Greenhouse for Precision Farming 

6(3-6-9) 
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14117324 สหวิชาการส าหรับนักศึกษาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 1 
Interdisciplinary for Industrial Physic Students 1     

3(2-2-5) 

14117325 สหวิชาการส าหรับนักศึกษาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 2  
Interdisciplinary for Industrial Physic Students 2   

3(2-2-5) 

14117326 มาตรวิทยาและเครื่องมือวัด 
Metrology and Measuring Instrument 

3(2-2-5) 

14117427 การบริหารและการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม  
Industrial Management and Organization 

2(2-0-4) 

14117428 หลักธุรกิจพื้นฐานส าหรับฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
Business Principles for Industrial Physics 

3(2-2-5) 

14117429 อุตุนิยมวิทยาและฟิสิกส์บรรยากาศ 
Meteorology and Atmospheric Physics 

3(3-0-6) 

 2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต 
14117330 การเตรียมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

Pre-cooperative Education and International Pre-cooperative 
Education in Industrial Physics 
และ 

2(2-0-4) 

14117431 สหกิจศึกษาทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
Cooperative Education in Industrial Physics 
หรือ  

6(600) 

14117432 สหกิจศึกษานานาชาติทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
International Cooperative Education in Industrial Physics 

6(600) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้  
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    3.1.4 แผนการศึกษา  
 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 14101101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(2-2-5) 

14101103 เคมีพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

14101104 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

14101106 ภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส์อุตสาหกรรม 2(2-0-4) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 14101102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(2-2-5) 

14101105 วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3(3-0-6) 

14101107 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

14117116 กระบวนการทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและระบบ
ควบคุมคุณภาพ 1 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
รวม 21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 

ปี 2 ภาคเรียนการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14101208 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(2-2-5) 

14101209 หลักการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิง
ฟิสิกส์ 

3(2-2-5) 

14101210 อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
14101211 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
14101212 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติงาน 2(0-2-4) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14101213 วัสดุฉลาดและนวัตกรรมวัสดุส าหรับฟิสิกส์

อุตสาหกรรม                                    
3(2-2-5) 

14101214 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ 3(2-2-5) 
14101215 ไมโครคอนโทรลเลอร์ เซ็นเซอร์และ

ทรานสดิวเซอร์ 
3(2-2-5) 

14117217 กระบวนการทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและระบบ
ควบคุมคุณภาพ 2 

3(3-0-6)  
 

รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก 7 หน่วยกิต   

 14101318 หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 14117319 สัมมนาทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม 2(1-2-3) 

รวม 18 หน่วยกิต 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หน่วยกิต   

14117320 ระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์        

ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

3(2-2-5) 

14117321 การวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
14117330 การเตรียมสหกิจศึกษาและสหกิจ

ศึ ก ษ า น า น า ช า ติ ท า ง ฟิ สิ ก ส์
อุตสาหกรรม 

2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
รวม 17 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 14117431 สหกิจศึกษาทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม 6(600) 
 หรือ  

14117432 สหกิจศึกษานานาชาติทางฟิสิกส์
อุตสาหกรรม 

6(600) 

รวม 6 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก 5 หน่วยกิต 

รวม 5 หน่วยกิต 
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 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต
  1) วิชาบังคับ                                                         12 หน่วยกิต   

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                                     น(ท-ป-อ) 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                                                              3(3-0-6) 
Language Thought and Communication 
     ภาษากับการสื่อสาร  ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ การฟังและการอ่าน                               
การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิด เพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและ
การเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น การเล่านิทานพื้นบ้าน 
     Language and Communication, relation between languages with ideas and 
communication, listening and reading skills, idea organization, idea conclusion, 
expressing ideas for communication for both speaking and writing, Thai use through 
songs, plays and folk tale 

5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                      3(3-0-6) 
Thai for Communication 
     ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝึกทักษะใช้ภาษา                                                
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสาร ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 
ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมใน การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice of language  in 
daily life use in listening, speaking, reading and writing, use of language in formal 
and information communication, conducting informative presentation, giving 
opinion, suggestion and rational criticism, study of problem conditions and its 
solutions of language used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai 
society 
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5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                                                            3(3-0-6) 
Thai for Careers 
     การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือให้เกิด
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท้ังในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวน
การค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, reading and 
writing in order to communicate effectively in accordance with the rules; both for 
daily life and career as well as presenting, providing knowledge, analyzing opinion, 
and suggesting through process of academic research effectively and be able to use 
in various situations which is beneficial to the career and daily life 

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                                                                           3(3-0-6) 
English for Fun 
      การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และ
ส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้อ่ืน การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น 
การแสดงความรู้สึก การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
      English usage for daily communication, English sound systems,  
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing others, 
basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, class presentation 

5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                                                        3(3-0-6) 
English Usage for Social Network 
      ก า ร เ ขี ย นประ โ ยคภ าษา อั ง กฤษอย่ า ง ง่ า ย ในสื่ อ สั ง คมออน ไลน์  ก า ร ตั้ ง แ ล ะ                               
การตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ การแสดงความคิดเห็นเป็น
ภาษาอังกฤษ การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ 

Simple English writing in social media, giving queries and answers in English, 

online chatting, giving opinions in English, writing and replying email in English 
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5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                                        2(1-2-3) 
English for Communication and Learning Development 
     พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจ าวันใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ 
การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การ
ถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการ
ใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม 
บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills, listening, speaking, reading and 
writing in daily life of various situations such as greeting; leave-taking, self-
introduction and others, requesting, offering help, giving suggestion, describing 
people, objects and places, inquiring and information giving, talking on telephone 
and expressing opinion; development of skills in using tools and resources for 
communicative study such as dictionary, article and newspaper and information 
technology for communication 

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                                                               2(1-2-3) 
English for Communication 1 
     ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร ฟั ง  พู ด  อ่ า น  แ ล ะ เ ขี ย น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร                                           
ในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และ
มารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practices of English listening, speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to working 
performance and career fields, studying on customs and traditions of English 
speaking countries including appropriate social etiquette 

5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                                               2(1-2-3) 
English for Communication 2 
     การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริง ที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 
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Practice and development of listening, speaking, reading and writing English 
through real situations in related careers, practice of thinking skills, problem solving 
analyzing and decision making skills for daily life and future career 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                                                                 3(3-0-6) 
Technology and Media Literacy 
     การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การเข้าถึงและประเมินข้อมูล การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสาร
ง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทาง
เทคโนโลยี 

Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, information 
access and evaluation, information use and manageability, media analysis, simple 
tools usage for media production, social media use under law controls and ethics 
in technology 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                                           3(3-0-6) 
Developments of Thai Speaking and Writing Skills 
     การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ น าเสนอด้วยการ
พูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาท ในการสื่อสาร การวิจารณ์การ
พูดและการเขียน 

Developments of speaking and writing skills, speaking and writing for both formal 
and informal occasion, research, knowledge from listening and reading from various 
media, presenting with presentation and writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking and writing 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                                                   3(3-0-6) 
English Communication Skills Development 
     การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่านและเขียนข้อความ
ขนาดสั้น และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน 

Listening and speaking in daily-life situations, short message reading and writing, 
non-complicated sentence reading and writing 
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5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                                       3(3-0-6) 
Chinese for Communication 
     การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การทักทาย
และการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 

Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, basic 
Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 

5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                                                                    3(3-0-6) 
Melayu for Communication 
     การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การทักทาย
และการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 

Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic Melayu 
grammars, greetings and basic daily-life conversation 

1.2  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต 

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                                                                                 3(3-0-6) 
Well-being 
     การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลาก
โภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

Science and technology use in daily life, effects of using science and technology 
on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition information reading, basic 
drug information, Thai herbs, herbs with health, consumer protection laws, 
promoting physical and mental health 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                                                                3(3-0-6) 
Science in Daily Life 
     พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการ
ท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต ประจ าวัน การใช้ประโยชน์
จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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โดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา 
Energy and its sources, electric energy and electricity generation, electric circuits 

in houses and electrical equipment, principles of electrical devices, energy for living, 
human organ systems, heredity, chemical use in daily life, using microorganism in 
food industries, agricultural and industrial production managementwith heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนําเสนอ                                                      3(3-0-6) 
Information Technology for Presentation 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึง
สารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และการน าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, analyzing and synthesizing information, 
presenting information in various forms 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                                                     3(3-0-6) 
Information Technology in Daily Life 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ ในการใช้ระบบสารสนเทศ 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, information technology, computer application in 
daily life, data warehouse application, laws and ethics in using information system 
and security system 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                                                                3(3-0-6) 
Mathematics in Daily Life 
     หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ 
บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics and 

interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to apply in daily 

life 
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5100119 การบริหารร่างกาย                                                                             1(0-2-2) 
Body Exercise 
     หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกายเพ่ือการ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของร่างกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและการเลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ าใจ
นักกีฬา 

Principles of body management, skill practice and basic technique of body 
management to gaining muscle, body flexibility and physical fitness self-check, 
exercise selection and playing sports for healthiness, sportsmanship 

5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                             2(1-2-3) 
Sports for the Quality of Life Development 
     กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและ
การละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้น า 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports competition, 
principles and how to choose sports for individual potential, conduct of principles 
for playing sports at maximum benefits to body, emotion and society, injury 
prevention from sports and basic first aid, utilizing sports skill and developing life 
quality with sports and traditional games, personality development promoting 
leadership 

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                                                      3(3-0-6) 
King’s Philosophy for Local Development 
     ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชด าริเพ่ือความกินดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนา
ที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการ พัฒนาท้องถิ่น 

King’s philosophy for agricultural management, economies, environment and 
education; sufficiency economy philosophy, royal projects for the better living of 
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people, sustainable development, applying the King’s philosophy for community 
development 

5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                                                                    3(3-0-6) 
Introduction of Ethics and Wealth 
     การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนา
ตนเองเพ่ือด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การบริหารจัดการและภาวะผู้น า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือก
การลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและ
การเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร 

Development of learning, understanding and valuing lives, society and 
environment; self-development for happy living and getting along well with people, 
promoting ethics and moral; care for others, leadership management, human 
resource management, investment channel, principles of basic business, analyzing 
business environment, accounting and financing, online business, marketing and 
communication 

5100123 ความงดงามแห่งตน                                                                            3(3-0-6) 
Beauty of Life 
     ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน ธรรมชาติของมนุษย์ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น หลักการพูดน าเสนอต่อที่ประชุม ภาวะ
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี การพัฒนาตนในการท างานกลุ่มและท างานทีม และทักษะการใช้ชีวิต 

Introductions to human relation, self-understanding and understanding others, 
human nature, personality developments, social etiquette, principles of basic 
speaking, principles of oral presentation in front of meeting, status of good 
leadership and followership, self-developments for groups work and teamwork, 
living skills 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                                                                                  2(1-2-3) 
Step to the World 
     การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน                                            
การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัว การนัดหมาย
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เพ่ือสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ์การสนทนาทาง
โทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ าเสียงในการพูด ค าศัพท์และส านวนเพ่ือการ
ปฏิบัติงานและการสื่อสารในส านักงาน การบันทึกการปฏิบัติงานการบันทึกการประชุม และการ
น าเสนอ การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการท างาน การท างานเป็นทีม และการมีจิต
สาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out application form, 
writing letters or email for job application, writing resume, appointment for job 
interview, interviewing, interview acceptance and rejection, telephone 
conversation, etiquette in tone of speaking, vocabularies and expressions for work 
practice and 

5100125 ความจริงของชีวิต                                                                             3(3-0-6) 
Truth of Life 
     ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ ในการแก้ปัญหาและพัฒนา         
ปรัญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและ
สังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้ โลกทัศน์แบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์แต่
ละอย่างเพ่ือจะได้รู้จักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพ่ือความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์อันน าไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and information technology, 
applying truth and religious in problem solving and intellectual developing, life and 
society, moral and ethics development based on religious precepts, peaceful life 
and society, different worldview perception,  advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life to be a perfect 
human being and leading to a peaceful life and society 

5100126 การพัฒนาตน                                                                                   2(2-0-4) 
Self Development 
      หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน กระบวนการเกิด 
และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และจริยธรรม การป้องกันและการ
จัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
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Principles, elements, as well as factors of human behavior, emergence process 
and self- development, emotional intelligence and ethics development, prevention 
and stress managing, human relations creating, teamwork and conflict managing 

5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                                                                           3(3-0-6) 
Aesthetics for Life 
     ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การ
จ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ ส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์
ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอน
การเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคย และน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying differences in science 
of beauty, importance and backgrounds of visual, hearing and movement 
perception towards visual arts, arts, music arts and performance through perception 
process of value, recognition, familiarity which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                                                                        2(1-2-3) 
Life and Thai Culture 
     เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของ มนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน า
หลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture, significance of human relations, human 
nature, psychological process, public consciousness creation in order to build 
interpersonal relationship and community, self-development for the advance in life 
and career, religious principles application to life and career  
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1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                                                                    3(3-0-6) 
Multiculture and Peace 
     ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
สันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทย และสังคมโลก การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและ
รับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์
สิทธิ 

Meanings, significance and types  of culture, process of building understanding, 
cultural difference and its acceptance, basic concepts of peace and reconciliation, 
problems and conflict of Thai and World society, resolving conflict with peace, 
social activity for peace promotion, public consciousness and responsibility towards 
multiculture society, living together in democratic society, right prevention 
guidelines 

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                                                                           3(3-0-6) 
Life Skill for Society 
     ทั ก ษ ะด้ า น ก า ร คิ ด แ ก้ ปั ญ ห า แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม  ก า ร คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ก า ร ป รั บ ตั ว                                                   
ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่  21 ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น สั ง ค ม พ หุ วั ฒ น ธ ร ร ม  ก า ร สื่ อ ส า ร ส า ร ส น เ ท ศ                                             
การเรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 21st century, 
multiculture understanding, information communication, career learning, elder 
society learning, building self-valued and public conscious development, life-long 
learning for sustainable development 

5100131 สังคมภิวัตน์                                                                                     3(3-0-3) 
Socialization 
      ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส 
โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในด้านต่าง ๆ ทั้งทาง
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ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
Relationships between human beings and environment in Thai society, ASEAN 

and world societies, globalization and natural phenomenon impacting on the 

changing of society in various dimensions including tradition, culture, economics 

and political affairs 

1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                                                                                  3(3-0-6) 
Teachings of King Rama 9 
      ค า พ่ อสอน เกี่ ย วกั บ วิ ช าชีพครู  ก า รยกย่ อ งครู  ก า ร เ รี ยนรู้ สู่ ก า ร เปลี่ ยนแปลง                                  
สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา หน้าที่พลเมือง 

Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising teachers, learning to 
changes, four pillars of learning, life-long learning, modern teachers, volunteering, 
civil duties 

5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                                                                                   3(3-0-6) 
Thai and Local Ways 
      พ้ื น ฐ า น วั ฒ น ธ ร ร ม กั บ วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ช น ช า ย แ ด น ใ ต้  วั ฒ น ธ ร ร ม ชุ ม ช น ท้ อ ง ถิ่ น                                        
อัตลักษณ์- ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจ าถิ่น วัฒนธรรม 
ด้านภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชายแดนใต้ วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้ และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่น 

Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local community 
culture and southern border identity: food , dress, local textiles and language; 
traditions and belief, created things from southern-border folk wisdom, people 
lifestyle in southern border, case studies of learning resores in local community 

5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                                         3(3-0-6) 
Young Entrepreneurs 
     ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและ
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ทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินความ
เป็นไปได้ทางธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ 
รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิด
และการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
     Background and significance of special economic zone, government and private 
policy special economic zone, analysis of guidelines for becoming entrepreneurship 
in special economic zone, concepts and theory of entrepreneurship, seeking for 
opportunity to become entrepreneurship, evaluation of business probability, 
forming business guideline, personal financial planning, income management; 
expenses, savings and debts, spending money for investment, concept and 
preparation for becoming entrepreneurship in digital era, tax benefit, ethics and 
social responsibility, and related laws 

5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                                                                      3(3-0-6) 
Science for Community 
     ความรู้  ความส าคัญ ทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  ทักษะทางวิทยาศาสตร์                         
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
     Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, aptitude to 
science, scientific process, scientific application for community development 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า      84 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน                 20 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                                      น(ท-ป-อ) 

14101101 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1                                                                                    3(2-2-5)                                                                              
General Physics 1 
          ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ระบบหน่วยและปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ 
มวลและระบบอนุภาค งานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม การสั่นและคลื่นกล 
ความร้อนและกฎทางอุณหพลศาสตร์ ของไหลเบื้องต้น  
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    Theory and laboratory of system unit and quantities  of  physic, force and motion, 
mass and particle  system, work and energy, the law of conservation of energy and 
momentum, vibration and mechanical wave, heat and the law of thermodynamic, 
introduction of fluid 

14101102 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2                                                                                    3(2-2-5)                                                                              
General Physics 2 
      ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ 
ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ แรงลอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอันเนืองจาก
กระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนียวน า สารแม่เหล็ก การแกว่งกวัดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิต ทฤษฏีสัม พัทธภาพ
พิเศษ โครงสร้างอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายตัวของนิวเคลียส 
         Theory and laboratory of electric charge, coulomb’s law, electric field, gauss’ 
law voltage, electric, Ohm’s laws, Kirchhoff’s law, Lorentz force, the magnetic field 
due to electric current, induced electromotive Force, magnetic substance, the 
oscillation of electromagnetic field, electromagnetic wave, spectrum of 
electromagnetic field, geometrics of light, special  theory of relatively, atomic  
structure, radioactivity, nucleus and decay of nucleus  

14101103 เคมีพื้นฐาน                                                                                        3(2-2-5)                                                                              
General Chemistry  
      ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 
ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีกรด-เบส เคมีอินทรียและชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดล้อม 
      Theory and laboratory of atomic structure; periodic table; chemical bonds; 
stoichiometry; liquid solution; chemistry equilibrium; acid-base; organic chemistry 
and environmental chemistry 

14101104 ชีววิทยาพื้นฐาน                                                                                  3(2-2-5)                                                                              
General Biology                                                    
     ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบ
สิ่งมีชีวิต สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อเมแทบอลิซึม พันธุ์ศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ
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ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์  
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 
     Theory and laboratory of scientific method; properties of organisms, levels of 
organization; chemistry of life, cell and tissue; metabolism, genetics; evolutionary 
mechanisms, biodiversity, structure and function of plant and animal, ecology and 
behavior 

14101105 วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม                                            3(3-0-6) 
Science, Creative Thinking and Innovation  
     ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิด การคิดเชิงสร้างสรรค์ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัดความคิดเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรมและกระบวนการทางนวัตกรรม                              
การพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กรนวัตกร 
     Meaning, importance and benefits of science, scientific method and science 
process skill; idea, creative thinking, scientific creativity, measurement of creative 
thinking; innovation and innovation process, innovative thinking, driving innovation 
in organization; Innovator 

14101106 ภาษาอังกฤษสําหรับฟิสิกส์อุตสาหกรรม                                                      2(2-0-4)                                                
English for Industrial Physics 
     ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความเก่ียวข้องด้านอุตสาหกรรม 
จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้ 
เครื่องมือ ฝึกการอ่าน สรุปความ น าเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร 
     Practice of English skill to communicate in the scientific field about industrial 
physics and learning from clippings, electronic media; public relation advertisement, 
scientific articles, Instruction manuals, practice of reading, summarizing oral and 
written presentation 
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14101107 คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์อุตสาหกรรม                                                       3(3-0-6) 
Mathematics for Industrial Physics  
     สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ขั้นสูง อนุกรม การแปลง                
ลาปลาซและฟูเรียร์ ตัวอย่างการใช้คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์และการค านวณทางวิศวกรรม ในการ
แก้ปัญหาในอุตสาหกรรม 
     Differential equations, partial differential equations, advanced analysis vector, 
series, Laplace and Fourier transform, an example of mathematic for physics and 
engineering calculations for solving in industrial 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                             ไม่น้อยกว่า      56    หน่วยกิต 
 2.2.1  เฉพาะด้านบังคับ                                              38    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                                      น(ท-ป-อ) 
 

14101208 กลศาสตร์วิศวกรรม                                                                            3(2-2-5) 
Mechanics Engineering 
     ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ เวกเตอร์และระบบพิกัด กลศาสตร์นิวตัน พลศาสตร์ของอนุภาค
ในหนึ่งและสองมิติและสามมิติ พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์แบบลากรานจ์และ
กลศาสตร์แบบแฮมิลตัน และประยุกต์ใช้กับการทดลองทางกลศาสตร์วิศวกรรม 
     Theory and laboratory of vectors and coordinate systems; Newtonian mechanics, 
particle dynamics of one two and three dimensions, dynamics of rigid bodies, 
introduction of Lagrangian mechanics and Hamiltonian mechanics and application 
to the experimental in industrial mechanics engineering 

14101209 หลักการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์                                        3(2-2-5)                                                                          
Principles of Electricity and Magnetism in Physical Engineering    
    ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้  การสั่นและคลื่น สมการคลื่นในหลายมิติ สมบัติของคลื่น                                                      
การวิเคราะห์ แบบฟูเรียร์ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในตัวกลาง 
สมการแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง 
     Theory and laboratory of vibrations and waves, multi-dimensional wave 
equations, properties of waves, Fourier analysis, electrostatic, magnetostatic, electric 
and magnetic fields in media, Maxwell’s equations, electromagnetic wave and 
radiation of electromagnetic field in media 
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14101210 อิเล็กทรอนิกส์                                                                                     3(3-0-6) 
Electronics 
     ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ทฤษฎีเบื้องต้นของสารกึ่งตัวน า การวิเคราะห์วงจรไดโอดและการ
ประยุกต์ วงจรทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า ระบบเลขฐาน  วงจรตรรกะ พีชคณิตบูลีน
และการลดรูปสมการบูลีน 
     Basic circuit theory; semiconductor theory; diode circuit analysis and some 
applications; transistors and basic amplifier circuits, number systems and operations, 
logic gates, Boolean algebra and logic simplification 

14101211 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์                                                                        1(0-3-0) 
Electronics Laboratory 
     ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น สารกึ่งตัวน า วงจรไดโอดและการประยุกต์ วงจร
ทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า ระบบเลขฐานและวงจรตรรกะ 
     Experiment of basic circuit; semiconductor; diode circuit and some applications; 
transistors and basic amplifier circuits; number systems and logic gates 

14101212 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน                                                    2(2-0-4) 
English for Job Hunter 
     ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารในองค์กร การน าเสนอ การหางาน การเขียนประวัติและ
สัมภาษณ์งานที่พบเจอในโฆษณารับสมัครงาน เรียนรู้ค าศัพท์พ้ืนฐานในการท างาน การสัมภาษณ์
งานที่เป็นภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วิธีการพูดเกี่ยวกับตนเองเมื่อถูกสัมภาษณ์งาน ใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารโต้ตอบในการสัมภาษณ์งาน 
     Practice of using English in communication; presentation finding a job, resume 
writing,  job interviews, English for job recruitment, basic vocabulary for use in the 
workplace, understanding about job interviews and learning to talk about 
introducing myself 
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14101213 วัสดุฉลาดและนวัตกรรมวัสดุสําหรับฟิสิกส์อุตสาหกรรม                                   3(2-2-5) 
Smart Materials and Materials Innovation for Physics Industrial 
    ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้  ความหมาย สมบัติของวัสดุแต่ละประเภท ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับวัสดุเพียโซอิเล็กทริก วัสดุแมกนีโตสตริกทิฟ โลหะรูปร่าง วัสดุเทอร์โมโครมิก  พอลิเมอร์                                                
วัสดุซ่อมแซมตัวเองได้ การใช้งานวัสดุฉลาด  เทคนิคการการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุ
อุตสาหกรรม วัสดุชีวภาพ วัสดุพลังงาน วัสดุนาโน เซรามิกส์  แก้ว ยางและพอลิ เมอร์                                                 
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ซีเมนต์และคอนกรีต 
     Theory and laboratory of meaning; material properties of each type, introduction 
to piezoelectric materials, magnetostrictive materials, shape memory alloys, 
mechanochromic materials, thermochromic materials, chemomechanical polymers 
and self-healing materials, manufacturing techniques and application of industrial 
materials; biomaterials; energy materials; nanomaterials; ceramics; glass; rubber and 
polymer; electronic materials; cements and concrete 

14101214 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ                                                               3(2-2-5) 
Thermodynamics and Statistical Physics 
     ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้  แนวคิดพ้ืนฐานทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่ศูนย์ของ                                      
อุณหพลศาสตร์ ก๊าซในอุดมคติและทฤษฏีจลน์ของก๊าซ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ ความเร็ว
เฉลี่ยของอนุภาค เอนโทรปี กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ กระบวนการแปรผันกลับได้และ                                                       
แปรผันกลับไม่ได้ วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และการประยุกต์                                                      
อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น สถิติแบบแม็กซเวลล์-โบลซมันน์ สถิติแบบเฟอร์มิ-ดิแรก สถิติแบบ
โบส-ไอนสไตน์ กลศาสตร์สถิติควอนตัม การกระจายอัตราเร็วของแมกซ์เวลล์ การควบแน่น                               
ของโบส-ไอน์สไตน์ ทฤษฎีการแบ่งเท่ากันของพลังงาน ปฏิบัติการทดลองทางอุณหพลศาสตร์และ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
     Theory and laboratory of basic concept of thermodynamics, the zero law of 
thermodynamics, ideal gas and kinetic theory of gas, the first law of 
thermodynamics; average speed of the particle, entropy, the second law of 
thermodynamics, the invariable and irreversible process; thermodynamics cycle, 
engine performance and applications; Introduction to statistical methods, statistics 
of Maxwell's–Bolzman, Fermi-Dirac, Bose–Einstein, quantum mechanics statistics, 
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the Maxwell’s speed distribution, Bose-Einstein condensation, theorem of 
equipartition of energy; a laboratory in thermodynamics and study excursion 

14101215 ไมโครคอนโทรลเลอร์ เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์                                        3(2-2-5)                                                                   
Microcontroller Sensor and Transducers 
     ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้วงจรคอมบิเนชัน  วงจรฟลิปฟลอป วงจรนับและชิฟต์เรจิสเตอร์ 
การแปลงข้อมูลจากอนาล็อกสู่ดิจิทัลและการแปลงข้อมูลจากดิจิทัลสู่อนาล็อก ศึกษาและ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับชนิดของไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ การ
เชื่อมกับอุปกรณ์ภายนอก การประยุกต์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์แต่ละประเภทที่ใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
หลักการท างานของเซ็นเซอร์ที่อยู่ ในรูปของความดัน อุณหภูมิ การไหล ระดับ ระยะทาง 
ความเครียด ความหนาแน่น สนามแม่เหล็ก เคมี เสียง แสงและสี การแปลงสัญญาณทางไฟฟ้า 
วงจรปรับแต่งและวงจรส่งข้อมูล 
     Basic circuit theory and application of circuit; combinational logic, flip-flops 
circuit, counter circuit and shift registers, analog to digital and digital to analog 
conversion, Study and practice on different types of microcontrollers; 
Microcontroller architecture; interrupt instruction set Connecting to external devices 
applications microcontroller, the physical infrastructure of each type of sensor and 
transducer used in industrial processes; the principle of pressure sensors, 
temperature sensors, flow sensors, level sensors, distance sensors, strain sensors, 
density sensors, magnetic sensors, chemistry sensors, sound sensors, light and color 
sensors; electrical transduction; tuning and transmission circuits 

14117116 กระบวนการทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและระบบควบคุมคุณภาพ 1                          3(3-0-6) 
Industrial Physics Processes and Quality Control Systems 1 
     วัฒนธรรมและการปรับตัวในองค์กร การวิเคราะห์งาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการบริหารคุณภาพ การ
เสนอกรอบแนวคิดและการวางแผนการท างาน การออกแบบอุปกรณ์/ชิ้นงานตามโจทย์ของสถาน
ประกอบการด้านต่างๆ เช่น เกษตรอัจฉริยะ วัสดุอัจฺฉริยะ ดาราศาสตร์ และเครื่องมือแพทย์ 
     Organizational culture and adaptation, job analysis, safety health and 
environmental, fundamental of quality control (QC), quality assurance (QA), quality 
management (QM); conceptual framework designing and work planning; designing 
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with establishment, i.e. smart farm, smart materials, astronomy and medical 
equipment 

14117217 กระบวนการทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและระบบควบคุมคุณภาพ 2                         3(3-0-6) 
Industrial Physics Processes and Quality Control Systems 2 
     ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในสถานประกอบการ ตัวอย่างการควบคุมคุณภาพ                        
การวางแผนการควบคุมคุณภาพ การออกแบบและสร้างต้นแบบอุปกรณ์/ชิ้นงานตามโจทย์ของ
สถานประกอบการด้านต่างๆ เช่น เกษตรอัจฉริยะ วัสดุอัจฺฉริยะ ดาราศาสตร์ และเครื่องมือแพทย์ 
     Analytical and problem solving skills; examples of quality control, quality control 
planning; designing and prototyping with establishment, i.e. smart farm, smart 
materials, astronomy and medical equipment 

14101318 หุ่นยนต์เบื้องต้น                                                                                  3(2-2-5) 
Introduction to Autonomous Ground Vehicle Robotics  
     ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ระบบหุ่นยนต์เอจีวีและการประยุกต์ หลักการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
และการควบคุมหุ่นยนต์ หลักการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรกลส าหรับการตัดสินใจในการเคลื่อนที่ของ
หุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคีย์บอร์ด การหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วย
เครื่องจักรกล การเขียนโปรแกรมการติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่วัตถุ  
    Basic theory and application AGV robot system and applications; the principle of 
robot motion and control; the principle of machine learning for robot's motion 
decision; robot control programming with keyboard; collision avoidance with 
machine learning; object trajectory track coding 

14117319 สัมมนาทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม                                                                 2(1-2-3) 
Seminar in Industrial Physics  
     หัวข้อการสัมมนาครอบคลุมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับความก้าวหน้า ความเปลี่ยนแปลง และ
ความคิดประเด็นใหม่ๆ ด้านฟิสิกส์อุตสาหกรรมหรือฟิสิกส์ประยุกต์ เพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจ โดย
ค้นคว้าบทความหรืองานวิจัยที่เผยแพร่ในหนังสือ วารสารวิชาการ หรือสื่อออนไลน์ น ามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แล้วอภิปรายอย่างมีเหตุผล ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ น าไปสู่การน าเสนอประเด็น
ปัญหาในรูปแบบเวทีสัมมนา 
     Seminar topics including subject matters, regarding progress change and new 
ideas for industry physics or applied physics, to learning and understanding                            
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by searching in articles or research publications in books, journals or online media 
to analyze and synthesize for reasonable discussion following the scientific method, 
leading to the problems and issues in seminar 

14117320 ระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ                           3(2-2-5)                                     
Embedded System and Artificial Intelligence in Smart Technology 
     ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว การพัฒนาโปรแกรมส าหรับการควบคุมระบบ
สมองกลฝังตัว การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ส าหรับระบบสมาร์ทฟาร์ม ปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
สมาร์ทฟาร์ม หลักการ ปริภูมิปัญหาและวิธีการค้นหา ฮิวริสติก ตรรกะ และการอนุมาน ขั้นตอน
วิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร การเรียนรู้เชิงลึก เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ สาธิตการท างานของ
ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับปัญญาประดิษฐ์ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ     
     Basic theory and application of embedded system; the development of program 
for embedded system control; sensors application for smart farming system; the 
development of smart farming system workshop; the principle of artificial 
intelligence, problem spaces and search techniques, heuristic, logic and inference, 
machine learning algorithms, deep learning, artificial intelligence tools; the 
demonstration of embedded system mechanism for artificial intelligence in smart 
technology 

14117321 การวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม                                                        3(2-2-5) 
Selected Research in Industrial Physics 
     ความหมาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การสืบค้น
ข้อมูล การก าหนดปัญหา ตัวแปรและสมมติฐาน ระเบียบวิธีวิจัย สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การ
อภิปรายและการลงข้อสรุป การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย เทคนิคและวิธีการวิจัยเฉพาะ
ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม จรรยาบรรณของนักวิจัย ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรงานวิจัย ปฏิบัติการวิจัย
เฉพาะทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและการน าเสนอผลงานวิจัย 
     Meaning, objectives and aims of research, types of research, research 
methodologies, literature review and problem identification, identifying research 
problems and hypothesis; Statistics and data analysis, discussion and conclusion, 
writing research proposal and research report; research technique for specific 
purpose; ethic of researchers, copyright and research patents;  research practice and 
research presentations 
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2.2.2  เฉพาะด้านเลือก                                  ไม่น้อยกว่า          18     หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                                      น(ท-ป-อ) 
 

34117322 อุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ตามแนวทาง STEM                                             6(3-6-9) 
Physics Experiment Equipment According to STEM  
      ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา การออกแบบชุดการทดลองฟิสิกส์ตาม
แนวทางสะเต็ม การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเซนเซอร์ในอุปกรณ์การทดลอง การสร้าง
ชิ้นงานต้นแบบ เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว  การเชื่อมต่อเพ่ือการแสดงผลการทดลอง การ
ตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์เบื้องต้น 
       Basic knowledge about full education Designing a Physics Experiment Set 
following the Stem education; Electronic circuit design; Sensor system in 
experimental equipment; Rapid Prototype; technology connection for display of test 
results, basic equipment inspection and reparation 

34117323 โรงเรือนอัจฉริยะสําหรับการเกษตรแม่นยํา                                                  6(3-6-9) 
Smart Greenhouse for Precision Farming 
     อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาเช่น ความกดอากาศ อุณหภูมิ ลม เมฆ หยาด
น้ าฝน ทัศนวิสัย และแสงแดด ที่มีต่อการเกษตร ระบบการปลูกพืชที่ควบคุมสภาพแวดล้อมในการ
เพาะปลูก คุณลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปของโรงเรือนอัจฉริยะ ระบบควบคุม โรงเรือนอัจฉริยะ
แบบอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการปลูกพืชผ่านสมาร์ทโฟนในโรงเรือน ระบบตั้งเวลารดน้ าอัตโนมัติ 
และระบบพลังงานทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะ การออกแบบโรงเรือนอัจฉริยะ การประกอบระบบ
ควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ ระบบตั้งเวลารดน้ าอัตโนมัติในโรงเรือนอัจฉริยะ ระบบ
พลังงานทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะการทดลองระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ 
     Introductory meteorology, meteorological factors such as air pressure, 
temperature, wind, clouds, precipitation, visibility and sunlight on agriculture. 
planting system controlling the growing environment smart house features and 
general features intelligent automatic house control system management system 
for growing crops via smartphones in greenhouses automatic water timer and 
renewable energy systems in smart houses 
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14117324 สหวิชาการสําหรับนักศึกษาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 1                                           3(2-2-5) 
Interdisciplinary for Industrial Physic Students 1                                
     ทฤษฎีและการออกแบบเพ่ือการผลิตและการออกแบบเพ่ือการประกอบ การเลือกวัสดุและ
กระบวนการผลิต การออกแบบชิ้นงานแบบสองมิติ และสามมิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การ
ขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบ ประเภทการขึ้นรูป เครื่องมือส าหรับขึ้นรูปวัสดุ ปฏิบัติการขึ้นรูปวัสดุที่
เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครื่องมือทางโลก
ศาสตร์และดาราศาสตร์ วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ 
     Theory and design for manufacturing and design for assembly; design of two-
dimensional and three-dimensional work pieces with computer programs; 
prototypes forming, type of forming, forming instruments, material forming 
laboratory for industrial physics such as material industry, smart electronics, earth 
science and astronomy instruments, medical materials and tools 

14117325 สหวิชาการสําหรับนักศึกษาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 2                                           3(2-2-5) 
Interdisciplinary for Industrial Physic Students 2                                  
     หลักการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบ ประเภทการขึ้นรูป เครื่องมือส าหรับขึ้นรูปวัสดุ ปฏิบัติการขึ้น
รูปวัสดุที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครื่องมือ
ทางโลกศาสตร์และดาราศาสตร์ วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ 
     Principles of prototypes forming, type of forming, forming instruments, material 
forming laboratory for industrial physics such as material industry, smart electronics, 
earth science and astronomy instruments, medical materials and tools 

14117326 มาตรวิทยาและเครื่องมือวัด                                                                    3(2-2-5) 
Metrology and Measuring Instrument 
     ปริมาณทางกายภาพ และระบบของหน่วย ระบบของการวัด การวิเคราะห์ และการแสดงผล
การวัด การสืบย้อน การสอบเทียบอุปกรณ์ หลักมูลฐานของระบบคุณภาพและลอจิสติก 
ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน เทคนิคการวัดในอุตสาหกรรมเครื่องวัดและตัวตรวจวัดในอุตสาหกรรม 
     Physical quantity and unit system;  measurement systems, analysis and display 
of measurement; traceability; equipment calibration; fundamentals of quality and 
logistics systems; standard laboratory; measurement techniques in the industry; 
instrumentation and detectors in the industry 
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14117427 การบริหารและการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม                                              2(2-0-4) 
 Industrial Management and Organization 
     ความรู้เบื้องต้นของการจัดการอุตสาหกรรม ผู้บริหารและหน้าที่ของผู้บริหาร การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนจัดวางสิ่งอ านวยความสะดวก การควบคุม
คุณภาพ การบริหารการตลาด การวางแผนและควบคุมบริหารพัสดุคงคลัง การบริหารการเงิน 
     Introduction to Industrial management, Management and duties of executives, 
Product development and sales forecasting, facility planning, quality control, 
Marketing management, inventory planning and management, financial 
management 

14117428 หลักธุรกิจพื้นฐานสําหรับฟิสิกส์อุตสาหกรรม                                                 3(2-2-5) 
Business Principles for Industrial Physics 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับนักวิทยาศาสตร์ การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของ
ผู้ประกอบการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไปจนถึงวิเคราะห์แนวโน้มของการเป็นผู้ประกอบการ
ในอนาคต เพ่ือช่วยเสริมสร้างความรู้และน าไปประยุกต์ในการบริหารงานและบริหารองค์การได้
เป็นอย่างด ี
     Introduction to business management, Knowledge about business, type of 
business and properties of businessperson relative to scientists,  entrepreneurship, 
problem analysis, opportunities of entrepreneurs and analysis of trends to 
entrepreneurship in the future, and enhancement  of knowledge and application to 
administration 

14117429 อุตุนิยมวิทยาและฟิสิกส์บรรยากาศ                                                              3(3-0-6) 
Meteorology and Atmospheric Physics 

ความส าคัญของอุตุนิยมวิทยา ส่วนประกอบและโครงสร้างของบรรยากาศ การแผ่รังสีสุริยะ
เมฆ ความกดอากาศ ความสัมพันธ์ของความร้อน อุณหภูมิ ความชื้น และลม อุตุนิยมวิทยาในเขต
ร้อนชื้น การประยุกต์อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างอุทกวิทยาและ
อุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์การแผ่รังสีและปรากฏการณ์ทางแสง บรรยากาศและองค์ประกอบของ
บรรยากาศ รังสีจากดวงอาทิตย์ อุณหพลศาสตร์ของบรรยากาศ มวลอากาศ และการเกิดลม
พลังงานลม เสถียรภาพและการเคลื่อนที่ของมวลอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
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Importance of meteorology, composition and structure of atmosphere, solar 

radiation, cloud, air pressure, relationship of temperature moisture wind, 

meteorology in tropical zone, applications of meteorology for agriculture, 

relationship between hydrology and meteorology radiation and phenomena, 

atmosphere and atmospheric composition, solar radiation, atmospheric 

thermodynamics, air mass and wind formation,  wind power, hydrostatic stability 

and convection of air mass, climate changes 

2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 8      หน่วยกิต  

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-อ) 

14117330 การเตรียมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม               2(2-0-4) 
Pre-cooperative Education and International Pre-cooperative Education in 
Industrial Physics 
    การเตรียมความพร้อมด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ ศิลปะการพูด จรรยาบรรณวิชาชีพด้านฟิสิกส์
อุตสาหกรรม เจตคติที่ดีในการท างานร่วมกันเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม การสมัครงานสหกิจ
ศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ  การเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษ การขอวีซ่าและการเดินทาง
ส าหรับสหกิจศึกษานานาชาติ  การน าเสนอผลงาน และการเขียนรายงานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  
    Preparation of behavior, personality, oratory, physics industrial professional 
ethics, positive attitude for teamwork, moral, ethical, cooperative and international 
cooperative education application, writing an English resume, visa requirement and 
travel, presentation and report writing in the level of national and international 

14117431 สหกิจศึกษาทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม                                                              6(600) 
Cooperative Education in Industrial Physics   
     ปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ การจัดท าโครงงาน การเขียนรายงาน 
และการน าเสนอผลงาน 
     Working in industrial physics in corporation, preparation of project, report writing 
and presentation 



49 
 

   

14117432 สหกิจศึกษานานาชาติทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม                                                   6(600) 
International Cooperative Education in Industrial Physics 
     ปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการต่างประเทศ การจัดท าโครงงาน                 
การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ 
     Working in industrial physics in the international corporation, preparation of 
project, report writing and international presentation 

3.2.2 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ชื่อ-สกุล 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 
ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. นายอีลีหย๊ะ  สนิโซ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
x xxxx xxx xx xx x 

ปร.ด.(เทคโนโลยี
พลังงาน) 
 
วท.ม.(ฟิสิกส์) 
 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-
ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

15 15 15 15 15 

2. นายอาบีดีน  ดะแซสาเมาะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
x xxxx xxx xx xx x 

วท.ม. (ฟิสิกส์) 
 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัย        
สงขลานครินทร์ 

15 15 15 15 15 

3. นายสมกรณ์  ชัยวรากรณ์ 
 อาจารย์ 
x xxxx xxx xx xx x 

วท.ม. (ฟิสิกส์) 
 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวดาริกา  จาเอาะ 
 อาจารย์ 
x xxxx xxx xx xx x 

ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
 
วท.ม. (ฟิสิกส์พอลิ
เมอร์) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

15 15 15 15 15 
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   ชื่อ-สกุล 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-
ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

5. นางสาวปาวีณา  ดุลยเสร ี
อาจารย์ 
x xxxx xxx xx xx x 

ปร.ด. 
(นาโนวิทยาและนา
โนเทคโนโลย)ี 
 
วท.บ.  (ฟิสิกส์
ประยุกต์) 

 สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

15 15 15 15 15 

3.2.3 อาจารย์ประจําหลักสูตร  
   ชื่อ-สกุล 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 
ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. นายอีลีหย๊ะ  สนิโซ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
x xxxx xxx xx xx x 

ปร.ด.(เทคโนโลยี
พลังงาน) 
 
วท.ม.(ฟิสิกส์) 
 
กศ.บ. 
(วิทยาศาสตร์-
ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

15 15 15 15 15 

2. นายอาบีดีน  ดะแซสาเมาะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
x xxxx xxx xx xx x 

วท.ม. (ฟิสิกส์) 
 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัย        
สงขลานครินทร์ 

15 15 15 15 15 



51 
 

   

   ชื่อ-สกุล 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 

3. นายสมกรณ์  ชัยวรากรณ์ 
 อาจารย์ 
x xxxx xxx xx xx x 

วท.ม. (ฟิสิกส์) 
 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวดาริกา  จาเอาะ 
 อาจารย์ 
x xxxx xxx xx xx x 

ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
 
วท.ม. (ฟิสิกส์พอลิ
เมอร์) 
วท.บ. 
(ศึกษาศาสตร์-
ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวปาวีณา  ดุลยเสร ี
อาจารย์ 
x xxxx xxx xx xx x 

ปร.ด. 
(นาโนวิทยาและนา
โนเทคโนโลย)ี 
 
วท.บ.  (ฟิสิกส์
ประยุกต์) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง 

15 15 15 15 15 

3.2.4 อาจารย์พิเศษ 
  ไม่มี 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 หลักสูตรก าหนด รายวิชาสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมหรือสหกิจศึกษานานาชาติ                                      
ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม อยู่ในหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียน
วิชาใดวิชาหนึ่ง เนื่องจากการเป็นบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม จะต้องผ่านการออกสหกิจ
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ศึกษาในสถานประกอบการก่อนส าเร็จการศึกษาเพ่ือปฏิบัติงานจริง โดยการออกสหกิจศึกษาหรือ                                      
สหกิจศึกษานานาชาติทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 
  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย 
  5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
  ความรู้และหลักการเก่ียวกับการวิจัย การสืบค้นข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัย สถิติและการวิเคราะห์
ข้อมูล การอภิปรายและการลงข้อสรุป การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย 
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร การปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและการน าเสนอผลงานวิจัย 
  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  มีความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ และมีทักษะการท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาของสถานประกอบการ
และชุมชน ตลอดจนมีจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างครบถ้วน  
  5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
  5.4 จํานวนหน่วยกิต  
  มีจ านวน 3 หน่วยกิต 3(2-2-5) แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง และ
การศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
  5.5 การเตรียมการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้ความรู้และหลักการเกี่ยวกับการวิจัย ก าหนดการด าเนินการ
วิจัย ได้แก่ การเสนอหัวข้อวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัยพร้อมกับเสนออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
ก าหนดขอบเขตและช่วงเวลาการด าเนินการวิจัย ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าและการน าเสนอ
ผลการวิจัย 
  5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติโดย จัดอาจารย์สอนเพ่ือรับผิดชอบรายวิชาในภาพรวม 
ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยของนักศึกษาแต่ละคน น าเสนอความก้าวหน้าของการปฏิบัติการ
วิจัย และการน าเสนอผลการวิจัยต่อกรรมการสอบวิจัย 
 
 



53 
 

   

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา 

กลยุทธ์การประเมินผล 

1. มีทักษะการใช้ภาษามลายู 1. จัดรายวิชาในหมวดวิชา 
    ศึกษาทั่วไป บังคับเรียน 2 

รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

โดยการอบรมเพ่ิมเติมชั้นปี
ละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชา 
    ศึกษาทั่วไป บังคับเรียน 1

รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

โดยการอบรมเพ่ิมเติมชั้นปี
ละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

3. มีจิตอาสา และมีจิตส านึก
สาธารณะ 

มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมที่แสดงออกถึงการ
มีจิตอาสา ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 3 
อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม 

น า เ ส น อ กิ จ ก ร ร ม ที่ ไ ด้
ด า เ นิ น ก า ร ม า ใ น รู ป
นิทรรศการในชั้นเรียนปีที่ 3 
โดย ให้ คณะกรรมการใน
หลักสูตรประเมิน 

4. มีทักษะการวิเคราะห์ การ
สร้างความคิดสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

1. ฝึกทักษะการวิเคราะห์ การ

สร้างความคิดสร้างสรรค์ 

ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ด้ ว ย

ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง

วิทยาศาสตร์ในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

2. ท า วิ จั ย ท า ง ฟิ สิ ก ส์

อุตสาหกรรมในหั วข้อที่

1. ประเมินผลจากการเรียน 
รายวิชาที่เกี่ยวข้องและ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า
โครงการวิจัย 

2. ประเมินผลจากรายงาน
วิจัย 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา 

กลยุทธ์การประเมินผล 

นักศึกษาสนใจและได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษา 

5. มีวินัยและความรับผิดชอบ 1. สร้างนิสัยให้นักศึกษาตรงต่อ
เวลา เช่น การเข้าชั้นเรียน
แ ล ะ ก า ร ส่ ง ง า น ต า ม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ฝึกนักศึกษาให้รู้จักความ
รับผิดชอบต่องานที่ ได้รับ
ม อ บ ห ม า ย  ทั้ ง ง า น
รายบุคคลและงานกลุ่มให้
ส า เ ร็ จตามระยะ เวลาที่
ก าหนด 

1 .  ประเมินนัก เรี ยนจาก
พฤติกรรมเข้าชั้นเรียน
และการส่งงาน 

2. ประเมินผลจากรายงาน
บุคคลและงานกลุ่ม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
        2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 
2)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย  

3)  คารพสิทธิและรับฟัง  
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

4 )   มี จิ ต อ า ส า  ห รื อ มี
จติส านึกสาธารณะ 

5)  มีความรัก ภูมิใจในความ
เป็นไทยศิลปวัฒนธรรม
ไทย  และเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1)  ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนร่ วมกัน   เช่น  
การเข้าห้องเรียน การส่ง
งาน และการอยู่ร่วมกันใน
หมู่คณะตลอดจนการแต่ง
ก า ยต ามร ะ เบี ยบของ 
มหาวิทยาลัย 

2)  เน้นถึงความส าคัญของ
ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ ใ น
งานค้นคว้า และตักเตือน
นักศึกษาให้ เห็นข้อเสีย
ของการลอกเลียนผลงาน
ของผู้ อ่ื น  ร วมถึ ง ส อน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น 

3)  ส่งเสริมให้นักศึกษาท างาน
เ พ่ือสาธารณะเป็นกลุ่ ม   
จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก 

4)  ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ชั้น เรียนและ ส่งงานที่ ได้รับ
มอบหมายให้ตรงเวลา การแต่ง
ก า ย ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ใน
การปฏิบัติงาน หรือสร้างผลงาน
ที่เป็นความรู้ความสามารถของ
ตนเองโดยไม่แอบ อ้า งหรื อ
ลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอ่ืน
ตลอดทั้งความซื่อสัตย์ในการ
สอบ 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมและ
การให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ 

4)  ประ เ มิ น จ าก พฤติ ก ร ร ม ที่
แสดงออกถึงจิตอาสา  หรือ
จิ ต ส า นึ ก ส า ธ า ร ณ ะ   เ ช่ น                     
กา ร จั ด เ ต รี ย มคว ามพร้ อม
อุปกรณ์การสอนในห้องเรียน  
ก า ร เ ปิ ด -ปิ ด ส วิ ท ซ์ ไ ฟ 
เครื่องปรับอากาศ  พัดลม ฯลฯ 

5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
6)  ประ เ มิ น จ าก พฤ ติ ก ร ร ม ที่        

แสดงออกถึงความรักและความ
ภูมิใจในความเป็นไทย 
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  2.1.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  มีความรู้และความ
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
หลักการและทฤษฎีที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
อุตสาหกรรม 

2)  สามารถวิเคราะห์
ความรู้อย่างเป็น
ระบบ 

3)  สามารถน าความรู้ ไป
ประยุกต์ ใช้ ได้ อย่ า ง
เหมาะสม 

4)  สามารถบู รณาการ
ค ว า ม รู้ กั บ ศ า ส ต ร์ 
ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

1)  ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
โดยให้ ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี 
และเน้นการ ปฏิบัติ ตลอดจนการ
ประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2)  ส่ ง เสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ ด้ วยตนเอง  และน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ใน
ชั้นเรียน 

3)  ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ภายในชั้นเรียนโดยใช้หลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

4)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยาย
พิเศษ หรือศึกษาดูงาน 

5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดท าโครงการ 

1)  ประเมินผลจากการท า
แบบฝึกหัด การสอบ 
การท ารายงาน  และ
การปฏิบัติงาน 

2)  ประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการ
อภิปรายในชั้นเรียน 

3)  ประเมินจากการน าเสนอ 
ผลงานหรือโครงการ 

4)  ประเมินจากผลการจัด 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ต่าง ๆ  

 

 

 

 

   
   2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า 
ประเมินทาง เลื อก  
เ สนอวิ ธี แ ก้ ปัญหา   
และตัดสินใจได้อย่าง   
เหมาะสม 

2)  มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง

1)  กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบจากสถานการณ์
ต่าง ๆ หรือการท ากรณีศึกษา 

2)  ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิด
สร้างสรรค์น าเสนอเป็นงานเขียน 
และฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 

1)  ประเมินจากผลงานที่
มอบหมายให้ศึกษา  
ค้นคว้า การเขียนรายงาน  
และแฟ้มสะสมงาน 

2)  ประเมินจากความชัดเจน
ของขั้นตอนในการคิด
วิ เคราะห์หรือรายงาน
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

ประโยชน์ต่อตนเอง
และ สังคมได ้

3)  มีความสามารถใน
การประเมินความรู้  
ความสามารถของ 
ตนเองและก าหนด 
เ ป้ า หม าย  ใ นก า ร
พัฒนาตนเองได้ 

3)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดท าโครงการ 

การวิ เคราะห์ วิ จารณ์
กรณีศึกษา  หรือการ
ทดสอบ โดยใช้การสอบ
กลางภาคและปลายภาค 
โ ด ย ข้ อ ส อ บ มี ก า ร
วิเคราะห์แนวคิด 

3)  ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร้างสรรค์ 

   

  2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  มีความเป็นผู้น า  ผู้
ตามและกล้าคิดกล้า
แสด งออก ใ น สิ่ ง ที่
ถูกต้อง 

2)  มีความสามารถใน
การปรับตัวควบคุม
อ า ร ม ณ์ ต น เ อ ง ไ ด้
อย่างเหมาะสม 

3)  ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
บทบาทหน้ าที่ ใ น
การเป็นพลเมืองที่ดี 
และสามารถเป็นที่
พ่ึงของตนเองและ
สังคมได ้

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการ
ท างานเป็นกลุ่ม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในชั้นเรียน 

3)  ความส าคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4)  ให้นักศึกษามีโอกาสท าโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อสังคม 

1)  ประเมินผลงานจากการ
ท างานกลุ่ม การน าเสนอ
งานตามกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย 

2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน  

3)  สังเกตการท างานร่วมกัน
ของนักศึกษาในองเรียน
ในการร่วมกลุ่ม 

4)  ประเมินจากการท า
กิจกรรมของโครงการ 
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  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีทักษะการใช้ภาษา

ในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2)  มีความสามารถใน
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

3)   มีทั กษะในการคิ ด
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง
คณิตศาสตร์และสถิติ 
เก็บรวบรวมข้อมูล
และน าเสนอข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้ใช้

การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ

เขียน  ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 

และบุคคลอ่ืน 

2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนเลือกและใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 

3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้

เรียนรู้  ในสถานการณ์ที่ต้องใช้

การค้นคว้า  วิ เคราะห์  ข้อมูล  

และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการน าเสนอ   
     ความคิด การรายงาน 
2)  ประ เ มิ น ผล ง าน ต า ม

กิจกรรมการเรียนการ

สอนที่จัด 

3)  ประเมินจากการวิเคราะห์

ข้อมูลการท ารายงาน

และกิจกรรมในห้องเรียน 
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 2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
จริยธรรม เคารพสิทธิ 
ความเห็นของผู้ อ่ืน 
และจิตสาธารณะ 

2)  มีระเบียบวินัย ตรง
ต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 

3 )   มี จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
ตร ะหนั ก ในการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 

4)  สามารถตัดสิน ใจ
จั ด ก า ร แก้ ปั ญห า
ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

1)  ก่อนเริ่มเรียนมีการชี้แจงขอตกลง
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตและมี
จริยธรรม 

2)  มีการแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงข้อ
ปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียน 

3 )   อธิ บ ายถึ ง จ ร รยาบรรณทา ง
วิทยาศาสตร์และปลูกจิตส านึกให้
นักศึกษาเกิดความตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ 

4)  ให้นักศึกษามีส่ วนร่ วมในการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะข้อผิดพลาด 

1)  มีการตรวจตารางบันทึก
ผลข้อมูลจากการทดลอง
ของนักศึกษา 

2)  ตรวจสอบการเขาชั้น
เรียนของนักศึกษาทุก
รายวิชาเพ่ือให้นักศึกษา
มีวินัยและตรงต่อเวลา 
แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม
รั บผิ ดชอบต่ อ ง า นที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย
ระหว่างภาคเรียน 

3)  ประเมินจากการสังเกต
พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น ก า ร
ปฏิบัติการทดลอง 

4 )   สั ง เ ก ต แ ล ะ บั น ทึ ก
พฤติกรรมการมีส่ วน
ร่วมของนักศึกษา 

   

  2.2.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  มีความรู้ในหลักการ
แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ท า ง
ฟิสิกส์และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

2)  มีความรู้พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ และ

จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร สอน เ พ่ื อ มุ่ ง ใ ห้

นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดีทุก

รายวิชา 

1)  ให้ความรู้ทางหลักการและทฤษฎี
ทางฟิสิกส์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

1)  ใช้วิธีสอบวัดความรู้ 
2)  ประเมินจากการแก้โจทย์

ปัญหา 
3)  ประเมินจากการน าเสนอ

หน้าชั้น เรียนเป็นราย
กลุ่ม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
คณิตศาสตร์  และ
สามารถน ามาบูรณา
การกับศาสตร์ทาง
ฟิสิกส์ได ้

3 )   ส าม า รถติ ด ตาม
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า
ทางด้านฟิสิกส์ ได้
อย่างต่อเนื่อง 

4)  มีความสนใจพัฒนา
ความรู้ทางฟิสิกส์  
และรอบรู้ในศาสตร์
ต่างๆ ที่จะน าไปใช้
ในอุตสาหกรรมได้ 

2 )   ใ ช้ ก ล ยุ ท ธ์  Problem-Based-
Learning 

3)  นักศึกษาค้นคว้ าความรู้ อย่ าง
ต่อเนื่องภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาคว ามรู้ ใ นหั ว ข้ อ ที่ ท า
โครงการวิจัยเฉพาะทาง 

4 )   ใ ช้ ก ล ยุ ท ธ์  Project-Based-
Learning 

4)  ประเมินผลจากชิ้นงาน           
มีการน าไปประยุกต์ใช้
งานจริง 

   

  2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  สามารถคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและ
มี เ ห ตุ มี ผ ล ต า ม
วิ ธี ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์ 

2)  สามารถน าความรู้
ท า ง ฟิ สิ ก ส์ แ ล ะ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ไ ป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ด้
อย่ า งถู กต้ อ งและ
เหมาะสม 

1 )   ใ ช้ ก ล ยุ ท ธ์  Problem-Based-
Learning 

2 )   ใ ช้ ก ล ยุ ท ธ์  Project-Based-
Learning 

3 )   ใ ช้ ก ล ยุ ท ธ์  Research-Based-
Learning 

1)   ประเมินผลจากผลงาน   
      ของนักศึกษา 
2 )   ประ เมินผลจากการ

สั ง เ ก ต ก า ร ท า ง า น
ร่ ว ม กั น ต า ม คู่ มื อ ที่
ก าหนดให้และตรวจผล
ความผิดพลาดจากการ
ทดลอง 

3)   ประเมินจากรายงานวิจัย  
     การน าเสนอและการ 
     ตอบข้อซักถาม 
 



61 
 

   

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

3)  มีความใฝ่รู้ สามารถ
วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ
สังเคราะห์ความรู้
ท า ง ฟิ สิ ก ส์ จ า ก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
หลากหลายได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง  เ พ่ื อก า ร
น า ไ ป สู่ ก า ร
ส ร้ า ง ส ร ร ค์
นวัตกรรม 

   

  2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  มีความเป็นผู้น า โดย
ส า ม า ร ถ ท า ง า น
ร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะ
ผู้น าและสมาชิกที่ดี
สามารถสื่อสารกับ
ก ลุ่ ม ค น ที่
หลากหลายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 )   มี ค ว ามส า ม า ร ถ
รับผิดชอบต่อสังคม
แ ล ะ อ ง ค์ ก ร 
สามารถช่วยเหลือ
และอ านวยความ
ส ะ ด ว ก ต่ อ ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห า ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
การท างานกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืนเพ่ือส่งเสริม
การแสดงบทบาทของการเป็นผู้น า
และผู้ตาม 

2)  ใช้กลยุทธ์การสอนที่ เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับ
ผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
แ ล ะ ร ะ ห ว่ า ง ผู้ เ รี ย น กั บ ผู้ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

3)  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การการเรียนกับการท างาน เพ่ือ
ฝึกทักษะการท างานและการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
องค์กร 

1)  การสังเกตผู้เรียนในการ
แสดงบทบาทของการ
เป็นผู้น าและผู้ตามใน
สถานการณ์การเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค ์

2 )   สั ง เ ก ต แ ล ะ บั น ทึ ก
พฤติกรรมของผู้เรียนให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
ท างานร่วมกัน 

3 )   ประ เมินผลจากการ
จัดการเรียนการสอน
แบบการบูรณาการการ
เรียนกับการท างาน  



62 
 

   

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

ใ นกลุ่ ม ใ น ฐ า น ะ
ผู้น าหรือผู้ร่วมงาน
ที่ด ี

3)  สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
อ ง ค์ ก ร ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

   

   2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  สามารถประยุกต์
ค ว า ม รู้ ท า ง
คณิ ตศ าสตร์ แ ล ะ
ส ถิ ติ  เ พ่ื อ ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์  
ประมวลผล แปล
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพ่ือใช้
แ ก้ ปั ญ ห า  แ ล ะ
น า เ สนอ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

2)  มีทักษะในการสื่อสาร
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพทั้งการ
พูดการฟังและเขียน
ได้อย่างเหมาะสม
กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ

1)  ฝึกการแสดงผลข้อมูลโดยใช้สถิติ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นทางฟิสิกส์ เ พ่ือ
น าไปใช้ในการปฏิบัติการทดลอง
และโครงการวิจัย 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง
และการ เ ขี ยน ในกลุ่ ม ผู้ เ รี ย น 
ระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและบุคคลที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
หลากหลาย 

3)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ เช่น การฝึกการเขียน
ร า ย ง า น แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ
ผลงานวิจัยในสัมมนาวิชาการ 

1) ประเมินผลจากการแปล
ความหมายข้อมูล 
2 )  ป ร ะ เ มิ น ผล ง านตา ม
กิจกรรมการเรียนการสอน
โ ด ย ใ ช้ ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ
ประเมินทักษะการน าเสนอ
โครงการวิจัย การอภิปราย
และการเขียนรูปเล่มวิจัย 
3) ตรวจสอบความถูกต้องใน
การแก้ โจทย์ปัญหา การ
น าเสนอหน้าชั้นเรียนและ
การตอบค าถาม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

ทั้งในวงวิชาการและ
วิชาชีพรวมถึงชุมชน
ทั่ ว ไ ป โ ด ย ก า ร
น าเสนอรายงานวิจัย 
สัมมนา โครงการ
ค้นคว้าที่ส าคัญทั้งใน
รู ป แ บ บ ที่ เ ป็ น
ทางการและไม่เป็น
ท า ง ก า ร ผ่ า น สิ่ ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการ
และแบบออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3)  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
เก็บรวบรวม สืบค้น 
และน าเสนอข้อมูล
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและ
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ ์

4)  ก าหนดหัวข้อให้ผู้ เ รี ยนมีการ
ค้ น ค ว้ า โ ด ย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   (Curriculum Mapping)   
 3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  (1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
  (3) คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  (4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
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  (5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 3.1.2 ด้านความรู้ 
  (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานทาง
อุตสาหกรรม 
  (2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
  (3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
  (4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม 
  (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
  (3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและก าหนด 
เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 
  3.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
   (2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของ
ตนเองและสังคมได้ 
  3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   (1) การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
  (3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ
น าเสนอข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 
   

 
    

  
       

 
5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

  

  
            

  
5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ         

 

  
  

     
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา  

  

  
         

 
  

 
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 

   

  
         

 
  

 
5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู้ 

   

 
 

       

 
    

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
   

 
             

 
5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 

   

   
           

 
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ        

   

  
             

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 
   

 
             

 
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

   

  
        

 
    

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
   

  
        

 
    

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
  

   
             

5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
  

   
    

 
       

 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 

   

 
        

 
    

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
   

  
 

 
        

   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ   

 

  
    

 
 

  
 

  
  

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
   

  
 

 
 

 
  

 
  

  
  

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

   
  

5100119 การบริหารร่างกาย 
  

  
  

 
  

  
 

 
 

    
5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   

 
  

 
        

   
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 

               

 
 

 
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย  

  

 
    

  
  

  
 

 
  

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100123 ความงดงามแห่งตน   
  

 
     

 
     

  
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 

 
 

 

    
  

 
    

 
 

 
 

5100125 ความจริงของชีวิต 
   

 
            

  
5100126 การพัฒนาตน 

  

 
           

 
 

  
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต   

      

 
      

   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  

     

 
     

 
   

  
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 

 

 
         

 
     

 
5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 

        

 
      

 
 

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100131 สังคมภิวัตน์ 
         

  
    

   
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชา
เฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  (1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรม เคารพสิทธิ ความเห็นของผู้อื่น และจิตสาธารณะ 
  (2) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
  (3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
  (4) สามารถตัดสินใจจัดการแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  3.2.2  ความรู้ 
  (1)  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
  (2)  มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสามารถน ามาบูรณาการกับ
ศาสตร์ทางฟิสิกส์ได ้
  (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านฟิสิกส์ได้อย่างต่อเนื่อง 
  (4) มีความสนใจพัฒนาความรู้ทางฟิสิกส์ และรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมได้ 
  3.2.3 ทักษะทางปัญญา 
 (1)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
  (2) สามารถน าความรู้ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
  (3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ทางฟิสิกส์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพ่ือการน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  3.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) มีความเป็นผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดีสามารถ
สื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) มีความสามารถรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร สามารถช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกต่อการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มในฐานะผู้น าหรือผู้ร่วมงานที่ดี 
 (3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
  3.2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล                                          
แปลความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือใช้แก้ปัญหา และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 (2) มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังและเขียนได้อย่างเหมาะสม
กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการน าเสนอรายงานวิจัย 
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สัมมนา โครงการค้นคว้าที่ส าคัญทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม สืบค้น และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ การ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

14101101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 ⚪  ⚪ ⚪   ⚪ ⚪ ⚪  ⚪  ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ 

14101102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 ⚪ 
 

⚪ ⚪   ⚪ ⚪ ⚪  ⚪  ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ 

14102103 เคมีพ้ืนฐาน ⚪  
⚪ ⚪   ⚪ ⚪ ⚪  ⚪  ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

14103104 ชีววิทยาพ้ืนฐาน ⚪  ⚪ ⚪   ⚪ ⚪ ⚪  ⚪  ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 
14101105 วิทยาศาสตร์ ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ⚪ 

 
   ⚪    ⚪  ⚪ ⚪ ⚪ ⚪   

14101106   ภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส์
อุตสาหกรรม ⚪ 

 
⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪  ⚪ ⚪    ⚪  ⚪ 

● ความรับผิดชอบหลัก  ⚪ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

14101107  คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์
อุตสาหกรรม ⚪ 

 
⚪ ⚪   ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ 

14101208  กลศาสตร์วิศวกรรม ⚪  ⚪ ⚪   ⚪ ⚪ ⚪  ⚪  ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ 

14101209 หลักการไฟฟ้าและแม่เหล็กทาง
วิศวกรรมเชิงฟิสิกส์ ⚪  ⚪ ⚪   ⚪ ⚪ ⚪  ⚪  ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ 

14101210  อิเล็กทรอนิกส์ ⚪  ⚪ ⚪   ⚪ ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 
14101211  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ⚪  ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ ⚪  ⚪ ⚪  ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ 

● ความรับผิดชอบหลัก  ⚪ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

14111212 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการ
ปฏิบัติงาน ⚪  ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪  ⚪ ⚪  ⚪   

14101213 วัสดุฉลาดและนวัตกรรมวัสดุ
ส าหรับฟิสิกส์อุตสาหกรรม ⚪  ⚪  ⚪ ⚪ ⚪  ⚪   ⚪ ⚪ ⚪ ⚪   

14101214 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิง
สถิติ ⚪  ⚪ ⚪   ⚪ ⚪ ⚪  ⚪  ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ 

14101215 ไมโครคอนโทรลเลอร์ เซ็นเซอร์
และทรานสดิวเซอร์ ⚪  ⚪ ⚪   ⚪   ⚪   ⚪ ⚪  ⚪  

● ความรับผิดชอบหลัก  ⚪ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

14117116  ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ฟิ สิ ก ส์
อุตสาหกรรมและระบบควบคุมคุณภาพ 1 ⚪  ⚪ ⚪   ⚪ ⚪ ⚪  ⚪    ⚪ ⚪  

14117217  ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ฟิ สิ ก ส์
อุตสาหกรรมและระบบควบคุมคุณภาพ 2 ⚪  ⚪ ⚪   ⚪ ⚪ ⚪  ⚪    ⚪ ⚪  

14101318   หุ่นยนต์เบื้องต้น ⚪  ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ ⚪  ⚪   ⚪ ⚪  ⚪  

14117319  สัมมนาทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม ⚪  ⚪ ⚪ ⚪    ⚪ ⚪   ⚪ ⚪ ⚪   
14101320   ระบบสมองกลฝั งตั วและ
ปัญญาประดิษฐ์ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ ⚪  ⚪ ⚪  ⚪     ⚪   ⚪  ⚪  

● ความรับผิดชอบหลัก  ⚪ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

14117321  การวิ จั ย เฉพาะทาง ฟิสิ กส์
อุตสาหกรรม    ⚪ ⚪  ⚪      ⚪ ⚪    

34117322 อุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ตาม
แนวทาง STEM ⚪        ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ ⚪    

34117323 โรง เรื อน อัจฉริ ยะส าหรับ
การเกษตรแม่นย า ⚪  ⚪ ⚪     ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ ⚪    

14117324  สหวิชาการส าหรับนักศึกษา
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 1 ⚪  ⚪ ⚪   ⚪ ⚪ ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ ⚪    

● ความรับผิดชอบหลัก  ⚪ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

14117325  สหวิชาการส าหรบันักศึกษา
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 2 ⚪  ⚪  ⚪ ⚪ ⚪  ⚪  ⚪ ⚪ ⚪ ⚪    

14117326  มาตรวิทยาและเครื่องมือวัด ⚪  ⚪ ⚪ ⚪  ⚪  ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪  
14117427  การบริหารและการจัดการ
องค์กรอุตสาหกรรม ⚪  ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪     ⚪   

14117428  หลักธุรกิจพื้นฐานส าหรับ
อุตสาหกรรม ⚪  ⚪ ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

14117429 อุตุนิยมวิทยาและฟิสิกส์
บรรยากาศ ⚪  ⚪ ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

● ความรับผิดชอบหลัก  ⚪ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

14117330  การเตรียมสหกิจศึกษาและ
การเตรียมสหกิจศึกษานานาชาติทาง
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

      ⚪ ⚪       ⚪  ⚪ 

14117431  สหกิจศึกษาทางฟิสิกส์
อุตสาหกรรม       ⚪ ⚪       ⚪  ⚪ 

14117432  สหกิจศึกษานานาชาติทาง
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม       ⚪ ⚪       ⚪  ⚪ 

● ความรับผิดชอบหลัก  ⚪ ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
  2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
  การก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันที่ท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งก ากับดูแลโดยส านักงานประกันคุณภาพ ทั้งนี้ผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ดังนี้ 

  2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
  ในการประเมินระดับรายวิชาให้ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
  (1) จัดให้มีระบบการประเมินการเรียนการสอน โดยการให้นักศึกษาประเมินผู้สอน                             
ให้นักศึกษาประเมินตนเอง หรือผู้สอนสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุ่มย่อย 
  (2) จัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
  (3) ประเมินเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลนักศึกษา เช่น กิจกรรม แบบฝึกหัด ข้อสอบ 
  (4) จัดให้มีการทดสอบความรู้เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ ในรายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบ 
  2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
  ในการประเมินระดับหลักสูตรให้ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

  (1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพ่ือประเมินกระบวนการพัฒนานักศึกษาเป็นไปตาม

ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

  (2) จัดให้มีการทดสอบความรู้และทักษะของนักศึกษาในทุกชั้นปี เนื้อหาการทดสอบ

เหมาะสมสอดคล้องกับสาระส าคัญของแต่ละระดับชั้นปี ซึ่งออกโดยคณะกรรมการทวนสอบ 
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  2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาเป็นการ
ติดตามการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลการทวนสอบมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตร โดยด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 

 2.2.1 ส ารวจสภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

 2.2.2 ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 โดยนักศึกษาต้อง
สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการเรียน
เพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมก าหนดแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ด าเนินการตามแนวปฏิบัติดังนี้  
  1.1 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือรับทราบนโยบายปรัชญาปณิธานของมหาวิทยาลัย 
คณะ และหลักสูตร ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระเบียบปฏิบัติแนว ทางการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการและวิจัย รวมทั้งการเตรียมตัวเข้าสูต าแหน่งทางวิชาการ  
  1.2 แนะน าให้อาจารย์พิเศษรับทราบถึงนโยบายปรัชญาปณิธานของมหาวิทยาลัยคณะและ
หลักสูตร ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระเบียบปฏิบัติรายวิชาที่จะสอนพร้อมทั้ง มอบ
เอกสารที่เกี่ยวของ  
  1.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เพ่ิมพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธการสอนการวัดและประเมินผล 
การเรียนรูเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและการวิจัยในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
สนับสนุนให้ศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรตางๆรวมประชุมวิชาการทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  
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  1.4 พัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องตามแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ก าหนดติดตามและ
ประเมินผลรวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในอนาคต 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมก าหนดแนวทางในการด าเนินงานการพัฒนาความรู้และทักษะ
ให้แก่อาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ด าเนินการตามแนวปฏิบัติดังนี้  
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลดังนี้  
   2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสอนฟิสิกส์การวัดและประเมินผล  
   2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ อุตสาหกรรมที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ ดังนี้  
   2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา ความรู้คุณธรรม และจริยธรรมเช่น การออกค่าย การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นและนักเรียน  
   2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน ต ารา และบทความวิจัย เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  
   2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพโดยสนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการ 
ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศ
และ ต่างประเทศ  
   2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเข้าร่วมในหน่วยวิจัยต่างๆ ของคณะ  
   2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการในสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีกระบวนการการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร                                        
ที่ประกาศใช้ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ในระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์ ดังนี้    
 1.1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
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 1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน 
 1.3 มีการประเมินและทบทวนเพ่ือปรับปรุงให้หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก 5 ปี 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดรับกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. บัณฑิต 
  หลักสูตรได้มีการจัดท าการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา                                                     
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.1 มีการประเมินผลส าเร็จของการจัดหลักสูตร ว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
และมีความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และ/หรือสามารถศึกษาต่อในชั้นสูงต่อไปได้ 

2.2 มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพบัณฑิต ทั้งในส่วนของตัวบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 
เพ่ือดูระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรได้มีการเปรียบเทียบกับผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน ตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา  
 หลักสูตรฯ มีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยมีการด าเนินงานดังนี้  
 3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯประชุมวางแผนเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาท่ี
จะรับเข้าใหม่และก าหนดจานวนนักศึกษาที่จะรับ  
 3.1.2 คณะส่งแผนการรับนักศึกษาใหม่ เพ่ือน าเสนอและขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย  
 3.1.3 หลักสูตรฯ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์รับสมัคร
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย แผ่นพับ เป็นต้น นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊กของหลักสูตรฯ 
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 3.1.4 จัดสอบข้อเขียนตามระบบ รวมทั้งประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย 
 3.1.5 หลักสูตรฯ ด าเนินการเสนอชื่ออาจารย์สอบสัมภาษณ์ ต่อมหาวิทยาลัย  
 3.1.6 หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และประกาศผลผู้ผ่าน
การคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 หลักสูตรมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา ดังนี้  
 3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ให้แก่นักศึกษา  
 3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ส ารวจผลการเรียนและคุณลักษณะของนักศึกษา  
 3.2.3 ก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ในหัวข้อ แนะน าคณะ 
หลักสูตรฯ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตร การประเมินผลการเรียนรู้และการปรับตัว
ในการเรียนในระดับอุดมศึกษา การเตรียมทักษะด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาวิชา 
 3.2.4 หลักสูตรจัดกิจกรรมให้รุ่นพ่ีพบรุ่นน้องในหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียน  เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
 3.3 การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  
 หลักสูตรมีกระบวนการในการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้  
 3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  พร้อม
ทั้งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา  รวมถึงด าเนินการ                                  
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามบทบาทท่ีก าหนด ในแต่ละปีการศึกษา  
 3.3.2 หลักสูตรฯ เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้ง  
 3.3.3 หลักสูตรฯประชาสัมพันธ์ช่องทางในการให้คาปรึกษาผ่านทางโซเชียลมี เดีย ได้แก่                                      
เฟซบุ๊ก ไลน์ ทั้งกลุ่มใหญ่และส่วนตัว และประกาศตารางเวลา (Office hour) ให้นักศึกษาสามารถเข้า
พบอาจารย์เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา 
 3.4 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
 หลักสูตรมีกระบวนการควบคุมและดูแลนักศึกษา เพ่ือให้มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคงที่
เช่นเดียวกับจ านวนรับเข้าศึกษา โดยมีอาจารย์ ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี 
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 3.5 ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
 หลักสูตรฯเปิดโอกาสให้นักศึกษาแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เฟสบุ๊ค 
ไลน์ กล่องรับความคิดเห็น และร้องเรียนโดยตรงกับอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น เมื่อคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนจากนักศึกษา จะต้องด าเนินการสอบสวน สืบหารายละเอียด
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นและข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา แจ้งและประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาข้อเท็จจริง สาเหตุ และก าหนดแนวทางแก้ไข เพ่ือจัดการกับข้อร้องเรียน แล้วจึงแจ้งแก่ผู้
ร้องเรียนให้ทราบ นอกจากนี้ มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาทุกปีการศึกษา และน าผลการส ารวจ
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา
ถัดไป 

4. อาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
      มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
        มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็น
และข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
         คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  5.1  หลักสูตร 
   หลักสูตรได้จัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการ การเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชา
เลือก ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน  โดยทาง
หลักสูตรได้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
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   -  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
   -  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า 

  5.2  การเรียนการสอน 

   หลักสูตรได้ให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึง
ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่
มอบหมายในสอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนา
ความสามารถจากผู้รู้จริง โดยทางหลักสูตรได้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

-  การก าหนดผู้สอน 
-  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4 ) และ  
   การจัดการเรียนการสอน 
-  การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ                                     
   ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  5.3  การประเมินผู้เรียน 
  การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย  3  ประการ  คือ  การประเมินผลนักศึกษา
เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน  และน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  (Assessment  for  Learning)  การประเมินที่ท าให้นักศึกษา
สามารถประเมินตนเองเป็น  และมีการน าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่  
จนเกิดการเรียนรู้  (Assessment  as  Learning)  และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา                                     
ที่แสดงผลลัพธ์การเรียนที่คาดหวังของหลักสูตร  (Assessment  for  Learning)  การประเมินส่วน
ใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัก  คือ  เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลการเรียน                                                  
ของนักศึกษา  การจัดการเรียนสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรก
ด้วย  ทั้งนี้  ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน  
วิถีการประเมิน  เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ  และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม  มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic  (Assessment) มีการใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสมารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความจริง  
(Real  World) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อน
หรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  อธิบายกระบวนการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  1)  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญา
ตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
   2) การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน  จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 

 6.2 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  ทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและงบบ ารุงการศึกษา เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
   6.3.1 สถานที่ 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

1 
 

ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ  
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
ห้องประชุม 
ห้องสนับสนุนการวิจัย 
ห้องพักอาจารย์ 
ห้องเรียน  

6 ห้อง 
6 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
2 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
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6.3.2 อุปกรณ์การสอน 

  1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
1 เตาเผาตั้งอุณหภูมิสูงสุดได้ 1300 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง 

2 เครื่องจับเวลาดิจิตอล 1 เครื่อง 

3 เครื่องตรวจสอบกัมมันตภาพรังสี 1 เครื่อง 

4 ชุดทดลองเกี่ยวกับรอกต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

5 ชุดทดลองเกี่ยวกับเสียงทีต่อกับคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

6 เครื่องมือวัดความถี่ของแถบแสง 1 เครื่อง 

7 ชุดสาธิตไมโครเวฟ 1 เครื่อง 

8 ชุดสาธิตแหล่งก าเนิดไฟฟ้าแสง 1 เครื่อง 

9 ชุดสาธิตแรงเนื่องจากกระแสไฟฟ้า 1 เครื่อง 

10 ชุดทดลองการท างานของไมโครโปรเซสเซอร์ 1 เครื่อง 

11 ชุดวงจรไฟฟ้า 1 เครื่อง 

12 ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออุตสาหกรรม 1 เครื่อง 

13 ชุดฝึกทดลองอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง 

14 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง 

15 อุปกรณ์ส าหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ กับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสอน 1 เครื่อง 

16 ซอฟต์แวร์ส าหรับการทดลองการวัดความถ่ี การจับเวลา 1 ชุด 

17 ชุดก าลังขยายเชื่อมต่อไฟฟ้าเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

18 ชุดการทดลองเคลื่อนที่เชิงมุมต่อกับคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

19 ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุต่อกับคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

20 ชุดทดลองการท างานของหม้อแปลง 1 เครื่อง 

21 จอภาพวัดความเร็วและความเร่ง 3 มิติ 1 เครื่อง 

22 จอภาพวัดความเร็วและความเร่ง 3 มิติ 1 เครื่อง 

23 ชุดสาธิตแยกส่วนคอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์ 1 ชุด 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
24 ชุดคอมพิวเตอร์ที่ใช้การสอนอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มเครื่องควบคุมโวลท์ 1 ชุด 

25 เครื่องจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 4 เครื่อง 

26 เครื่องวัดความเร็วโดยใช้แสงระบบดิจิตอล 1 เครื่อง 

27 เครื่องขยายก าลังไฟฟ้าต่อคอมพิวเตอร์ 5  เครื่อง 

28 ชุดทดลองแรงหมุน 1 ชุด 

29 ชุดทดลองระบบรอก 1 ชุด 

30 ชุดการทดลองการเคลื่อนที่เชิงมุม 1 ชุด 

31 เครื่องบาโรกราฟ 1 เครื่อง 

32 ชุดสาธิตการท างานของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด 

33 ชุดเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ และฉาก 1 เครื่อง 

34 โปรแกรมสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์ 1 ชุด 

35 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 6 เครื่อง 

36 เครื่องชั่ง 3 ตัว 

37  photogate counter and gate timing 3 ชุด 

38 ชุดการทดลองที่แบบหมุน และ โมเมนตัมเชิงมุม 1 ชุด 

39 ชุดการทดลองการเคลื่อนที่วิถีโค้ง 1 ชุด 

40 สเฟียโรมิเตอร์ 3 อัน 

41 ชุดการทดลองการหาปริมาณสนามแม่เหล็กของโลก  1 ชุด 

42 ชุดการทดลองการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอน 1 ชุด 

43 ชุดทดลองปรากฏการณ์ซีมาน  1 ชุด 

44 ชุดทดลองปรากฏการณ์ซีเมนต์ 1 ชุด 

45 แกมมาสเปกโตมิเตอร์และ เอ็มซีเอ 1 ชุด 

46 เครื่องวัดไกเกอร์-มูลเลอร์ และเคาน์เตอร์ 1 เครื่อง 

47 ชุดทดลองหยดน้ าของมิลลิแกน 1 ชุด 

48 ชุดทดลองการหาค่าคงที่ของพลังค์ และปรากฏการณ์โฟโต้อิเล็คทริค 1 ชุด 

49 ชุดการหาค่าคงที่ของ stefan boltzmann 1 ชุด 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
50 ไมเคลสันอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์ 1 ชุด 

51 ชุดทดลองการขยายตัวเนื่องจากความร้อน 1 ชุด 

52 เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ 4 ชุด 

53 ชุดทดลองคลื่นเสียง 1 ชุด 

54 ฮีเลียม นีออน เลเซอร์ 1 ชุด 

55 เครื่องก าเนิดเลเซอร์ 1 ชุด 

56 ชุดทดลองกฎของเล่นและทัศนศาสตร์ 1 ชุด 

57 ชุดแหล่งก าเนิดแสง( Ne, Na, He, Cd, Zn) 1 ชุด 

58 ชุดทดลองวัดความเร็วแสง 1 ชุด 

59 ชุดทดลองคลื่นไมโครเวฟ 1 ชุด 

60 คอมพิวเตอร์ 5 เครื่่อง 

61 เครื่องวัดความถ่ี 1 เครื่อง 

62 Lcr Meter 1 เครื่อง 

63 เครื่องวัดแบบดิจิตอล 4 เครื่อง 

64 เครื่องจ่ายไฟ 6 เครื่อง 

65 ออสซิลโลสโคป 60 MHZ 1 เครื่อง 

66 ออสซิลโลสโคป 100 MHZ 1 เครื่อง 

67 แอมมิเตอร์  5 เครื่อง 

68 กัลวานอมิเตอร์ 10  เครื่อง 

69 มิเตอร์แบบดิจิตอล 4 เครื่อง 

70 มัลติมิเตอร์แบบเข็ม 5 เครื่อง 

71 เครื่องวัดความต่างศักย์ 2 เครื่อง 

72 เครื่องจ่ายไฟ 0-30 V/3A 10 เครื่อง 

73 เครื่องก าเนิดสัญญาณคลื่นไซน์ 20 Hz - 20 MHz 1 ชุด 

74 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า AC/ DC 5 เครื่อง 

75 วิทจสโตนบริดจ์ 2 เครื่อง 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
76 มัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง 

77 ชุดความต้านทานปรับค่าได้ 2 เครื่อง 

78 เครื่องก าเนิดสัญญาณย่าน RF 5 เครื่อง 

79 ชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบแอร์แทรก 1 ชุด 

80 ชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ 1 ชุด 

81 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบหมุน 1 ชุด 

82 ชุดการทดลองโมเมนต์ความเฉื่อยและแรงสู่ศูนย์กลาง  1 ชุด 

83 ชุดทดลองไจโรสโคป 1 ชุด 

84 ชุดทดลองเพนดูลัม 1 ชุด 

85 ชุดทดลองแคลอริมิเตอร์ 1 ชุด 

86 ชุดทดลองทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 1 ชุด 

87 ชุดทดลองสมดุลกลความร้อน 1 ชุด 

88 ชุดทดลองสภาพน าความร้อนของวัตถุ 1 ชุด 

89 ชุดทดลองอะเดียบาติกเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 

90 ชุดทดลองคลื่นนิ่งบนเส้นเชือก 1 ชุด 

91 ชุดทดลองการเกิดก าทอน 1 ชุด 

92 ชุดทดลองเรื่องเลนส์รูปแบบต่างๆ 1 ชุด 

93 ชุดทดลองทัศนศาสตร์เบื้องต้น 1 ชุด 

94 ชุดทดลองวัดสเปกตรัมของแสง 1 ชุด 

95 ชุดทดลองวัดไฟฟ้าสถิตย์ 1 ชุด 

96 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 1 ชุด 

97 ชุดทดลองสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ชุด 

98 ชุดทดลองสมดุลแรงและกระแส 1 ชุด 

99 ชุดทดลอง RC circuit เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์  1 ชุด 

100 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 1 ชุด 

101 ชุดทดลองสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
102 ชุดทดลองอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก 1 ชุด 

103 ชุดทดลองหยดน้ ามันของมิลลิแกน 1 ชุด 

104 ชุดทดลอง Gravitation Torsion Balance 1 ชุด 

105 ชุดทดลองกฎของคูลอมบ์ 1 ชุด 

106 ชุดทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 1 ชุด 

107 ชุดทดลองตรวจจับรังสีเบต้าแอลฟาและแกมม่า 1 ชุด 

108 ชุดทดลองนิวเคลียร์พื้นฐาน 1 ชุด 

109 ตู้สกรีนฝาเกล็ด 1 ชุด 

110 ชุดกล้องโทรทรรศน์ขนาด 6 นิ้ว 1 ชุด 

111 แบตเตอรี่ส าหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ Deep Cycle 1 ชุด 

112 ชุดทดลองอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ 1 ชุด 

113 ชุดทดลองกล้อง CCD Photometry พร้อม filter 1 ชุด 

114 เครื่องวิเคราะห์สมบัติพ้ืนผิวกายภาพในระดับนาโน (AFM) 1 ชุด 

115 เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน 1 ชุด 
 

2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

 ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์  108 เครื่อง 
2 เครื่องพิมพ์  4 เครื่อง 
3 เครื่องฉายภาพทึบแสง  2 เครื่อง 
4 เครื่องพิมพ์ชนิดถ่ายเอกสารได้  2 เครื่อง 
5 เครื่องถ่ายเอกสาร  3 เครื่อง 
6 เครื่องขยายเสียงประจ าห้อง 1 เครื่อง 
7 เครื่องโทรสาร  1 เครื่อง 
8 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ประจ าห้อง  1 เครื่อง 
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6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก 
http://aritc.yru.ac.th/ 

    6.3.3.1 เอกสารและตํารา 

     1) หนังสือ 

    1.1 ภาษาไทย   จ านวน  6,813 ชื่อเรื่อง 
    1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    270 ชื่อเรื่อง 
        รวม 7,083 ชื่อเรื่อง 

  2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
    2.1 ภาษาไทย            จ านวน 174 ชื่อเรื่อง 
    2.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน    - ชื่อเรื่อง 
        รวม 174 ชื่อเรื่อง 
  3) วารสาร/นิตยาสาร 
    3.1  ภาษาไทย            จ านวน    230 ชื่อเรื่อง 
    3.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน      - ชื่อเรื่อง 
        รวม    230 ชื่อเรื่อง 

          6.3.3.2  ฐานข้อมูลสําเร็จรูป 

                  ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 
 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
  1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
  1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 
   1.3) eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   

   

http://aritc.yru.ac.th/
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 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล ปี 
1997-ปัจจุบัน 
       2.2) ฐานข้ อมู ล  Web of Science เป็ นฐานข้ อมู ล อ้ า ง อิ ง (Citation 
Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และ
รายการอ้างอิง(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น 
สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น 
เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูล
ตั้งแต่ป2ี001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
     2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรม
ที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น 
ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single 
Search) 
  2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสาร
ฉบับเต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึง
ระดับการศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ 
ทางด้านการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
  2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูล
ดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้  Applied Science & 
Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 
Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural 
Science 
 
 
 
 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
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  3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  

  3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 
1,000  แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. 
ProQuest.com/autologin) 
   3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

   ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 

 6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่อและช่องทางการเรียนรู้     เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในห้องเรียน
นอกห้องเรียนและเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

1. จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น ที่ มี สื่ อ
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การท ากิจกรรมในห้องเรียน 

2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 

3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติม
ได้ด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ 

1. ผลส ารวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ าห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 

2. จ านวนหนังสือต ารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติการ
ใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อดิจิทัล 

3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติ 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ด าเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
    ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
     มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
     การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน x x x x x 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
    ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
    ปีการศึกษา 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
     อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 
      การศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
    ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
      ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
      ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
       เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละ
ปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของ
กลยุทธ์การประเมินการสอน  และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของ
แต่ละภาคการศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 
  1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 2 ครั้ง คือ 
ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการ 
สอนของอาจารย์ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
  2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 
และบัณฑิตใหม่ 
  2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
  2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
  4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  ผู้ใช้บัณฑิต   
      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการ                   
      คณะ 
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  4.3  ด าเนินการปรับปรุง 
  4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
           (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2  ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 
   (1)  ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
       (มคอ.7) 
   (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา อย่าง 
        ต่อเนื่อง 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559                                        

เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

1. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  

ปรับปรุง               
ชื่อ
หลักสูตร 

2. ชื่อปริญญา  
ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)   
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Physics)  
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (ฟิสิกส์) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Physics) 

2. ชื่อปริญญา  
ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์
อุตสาหกรรม)  
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science 
(Industrial Physics 
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Industrial Physics) 

ปรับชื่อ
ปริญญา 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและความสามารถตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
สาขาวิชาโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและ
ความเป็นสากล อันส่งผลในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและดุลยภาพของท้องถิ่น 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมให้มีความรอบรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถสร้างนวัตกรรม 
น าความรู้ ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและ
พัฒนาท้องถิ่นได้ 

ปรับ
ปรัชญา
ของ
หลักสูตร 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มี
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีสมรรถนะ 
ดังนี้ 
1.เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และทฤษฎีทางฟิสิกส์ ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้า
และการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิต 
1.มีองค์ความรู้ทางฟิสิกส์สามารถน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม 
2. มีความสามารถ ในการนวั ตกรรม  ส าหรั บ
อุตสาหกรรม เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา 

ปรับวัตถ ุ
ประสงค์
ของ
หลักสูตร 
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สอดคล้ องกับความต้ องการของท้ องถิ่ น และ
ประเทศชาติ 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ พ้ืนฐานในการพัฒนา
ตนเองหรือศึกษาต่อทางฟิสิกส์ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งใน
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือประกอบ
อาชีพอิสระได้ 
3. เ พ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความคิดอย่างเป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์อย่าง
มีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงกฎทางฟิสิกส์ไปสู่การ
แก้ปัญหาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้ 

3. เป็ นผู้ น าทางการวิ จั ยด้ าน ฟิสิ กส์ เ พ่ื อสร้ า ง
นวัตกรรม 
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และอุดมการณ์ของ
นักวิทยาศาสตร์ ให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

6. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

ปรับปรุง
หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ปรับ
โครงสร้าง
หลักสูตร
ทั้งหน่วย
กิตและ
รายวิชา 

กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร 

 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร 

 
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

7.2  หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต 7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า    84 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน  24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน 20 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต  
วิชาเอกบังคับ  49 หน่วยกิต เฉพาะด้านบังคับ 38  หน่วยกิต 
วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชพี กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 
 ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต 
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กลุ่มวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
8. รายวิชา 8. รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษา 
และการสื่อสาร 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษา และ
การสื่อสาร 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 ก. บังคับเรียน 10 หน่วยกิต    ก. บังคับเรียน 10 หน่วยกิต    
รหัสวิชา       ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) รหัสวิชา       ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
2100101     
                

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
Thai for 
Communication 
 

2(1-2-3) 5100101 ภาษา ความคิด และการ
สื่อสาร  
Language Thought 
and Communication 

3(3-0-6) 

2100102    
               
 

การพัฒนาทักษาการพูด
และการเขียน    
Speaking and Writing 
Skill Development  

2(1-2-3) 5100102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      
Thai for 
Communication 

3(3-0-6) 

2100104 
 
 
 
 
 
 
2100107 
 
 
2100108 
 
 
 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู้ 
English for 
Communication and 
Learning                       
Development 
ภาษามลายูเพ่ือสื่อสาร  
Melayu for 
communication 
ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร        
และพัฒนาการเรียนรู้ 
Melayu for 
Communication and 
Learning Development 

2(1-2-3)  
 
 
 
 
 
 
2(1-2-3) 
 
 
2(1-2-3) 
 
 
 
 

5100103 
 
 
5100105 
 
 
5100106 
 
 
5100107 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 
Thai for Careers 
ภาษาอังกฤษหรรษา 
English for Fun 
การใช้ภาษาอังกฤษใน
สังคมออนไลน์          
English Usage for 
Social Network 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู้ 
English for 
Communication and 

3(3-0-6)  
 
 
3(3-0-6)  
 
 
3(3-0-6) 
 
 
2(1-2-3) 
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2100115 
 
 
2100117 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร 1    
English for 
Communication 1 
ภาษาไทยเพ่ือการประกอบ
อาชีพ  
Thai for careers 

 
 
2(1-2-3) 
 
 
2(1-2-3) 

 
 
5100108 
 
 
 
5100109 
 
 
 
5100113 

Learning 
Development 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 1   
English for 
Communication 1 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 2 
English for 
Communication 2 
ก้าวทันโลกเทคโนโลยี
และสื่อ 
Technology and 
Media Literacy      

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

ข.เลือกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ข.เลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
2100103 
 
 
 

หลักการอ่านและเขียนค า
ไทย            
Principles of Reading 
and Writing Thai Words 

2(2-0-4) 
 
 
 

5100104 
 

การพัฒนาทักษะการพูด
และการเขียนภาษาไทย  
Developments of Thai 
Speaking and Writing 
Skills 

3(3-0-6) 
 

 

2100105 การพัฒนาทักษาการพูด          
และการอ่านภาษอังกฤษ            
Development of 
speaking and Reading 
skill in English 

2(1-2-3) 5100110 การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ      
English 
Communication Skills 
Development 

3(3-0-6) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการ
อ่านและการเขียน             
English for Reading and 
Writing Development 

2(1-2-3) 5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for 
Communication 

3(3-0-6)  
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2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน               

Basic Melayu 
2(1-2-3) 5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  

Melayu for 
Communication 

3(3-0-6)  

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  
Chinese for 
communication 

2(1-2-3) 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิติ     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ                            3 หน่วยกิต 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข  

Well-being 
3(3-0-6) 

5100117 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
Science in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

 2) วิชาเลือก                 ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต  
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การน าเสนอ       
Information 
Technology for 
Presentation 

3(3-0-6) 

5100115

  

  

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ชีวิตประจ าวัน      

Information 

Technology in Daily 

Life 

3(3-0-6) 

5100118

  

  

คณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน*     

Mathematics in Daily 

Life 

3(3-0-6) 

 

 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  
 Besic Arabic 

2(1-2-3)  

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 2              
English for 
communication 2 

2(1-2-3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข             

Happiness studyl 
2(1-2-3) 

2100113 
 
2100114 

สุนทรียวิจักขณ์              
Aesthetics Approach 
สารสนเทศเพ่ือการเรียน
ตลอดชีวิต 
Information for Life 
Long Learning 

2(2-0-4) 
 
2(1-2-3) 
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2100118 ความจริงของชีวิต               

Truth of life 
2(1-0-4) 5100119 การบริหารร่างกาย  

Body Exercise 

1(0-2-2) 

5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

Sports for the Quality 

of Life Development 

2(1-2-3) 

5100121 ศาสตร์พระราชากับการ

พัฒนาท้องถิ่น 

King’s Philosophy for 

Local Development 

3(3-0-6) 

5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 

Introduction of Ethics 

and Wealth    

3(3-0-6) 

5100123 ความงดงามแห่งตน 

Beauty of Life      

3(3-0-6) 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 

Step to the World 

2(1-2-3) 

5100125 ความจริงของชีวิต 

Truth of Life              

3(3-0-6) 

5100126 การพัฒนาตน     

Self Development                  

2(2-0-4) 

5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต            

Aesthetics for Life 

3(3-0-6) 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย        

Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

 

2100119 การพัฒนาตน  
 Self Development 

2(2-0-4) 

2100120   
 

สุนทรีภาพเพ่ือชีวิต  
 Aesthetics for life 

2(1-2-3) 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
2150101   สังคมภิวัฒน์  

Socialization 
2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม  
Social Management 

2(2-0-4)  

2150103   ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skill and Public 
Conscious Mind 

2(1-2-3) 

2150108   ทักษะในการด าเนินชีวิต  
Skill for life 

2(1-2-3) 

2150109   ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  
Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

4100101 
 
 
4100102 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ า 
วันMathematics in Daily 
life 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
Science for Quality of 
life Development 

2(1-2-3) 
 
 
2(1-2-3) 
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4100103   เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ชีวิตประจ าวัน               
Information 
Technology in Daily 
Life 

2(1-2-3) 1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
        1) วิชาบังคับ                    3 หน่วยกิต 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับ

สันติภาพ 
Multiculture  and 
Peace 

3(3-0-6) 

       2) วิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 

Life Skill for Society 
3(3-0-6) 

5100131 สังคมภิวัตน์ 
Socialization 

3(3-0-6)    

 

4100108  
 
  
4100109   

วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  
Science in Daily Life 
การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  
Sports for Quality of 
Life Development 

2(1-2-3) 
 
 
2(1-2-3) 

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ     3  หน่วยกิต 
      1) คณะครุศาสตร์       3  หน่วยกิต 
5100132   ครูแห่งแผ่นดิน 

Teachings of King  
Rama 9 

3(3-0-6)   

 

 

 

      2) คณะมนุษยศาสตร์      3  หน่วยกิต 
5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน    

Thai and Local Ways 
3(3-0-6) 

      3) คณะวิทยาการจัดการ      3  หน่วยกิต 
5100134   ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

Young Enterpreneurs 
3(3-0-6) 

      4) คณะวิทยาศาสตร์                3  หน่วยกิต 
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อ

ท้องถิ่น                
Science for 
Community 
 
 
 

3(3-0-6) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต  
     2.1 กลุ่มวิชาแกน       ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    ไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต 

 

4101101   ฟิสิกส์ทั่วไป1 
General Physics 1 

3(3-0-6) 14101101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
General Physics 1  

3(2-2-5) 

 

4101102 
 
 
4101103   
 
4101104 
 
 
4102101   
 
4102102   
 
 
4103192   
 
4109101 
 
 
4109102   
 
 
4101119   

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  
General Physics 
Laboratory 1 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2        
General Physics 2 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  
General Physics  
Laboratory 2 
เคมีทั่วไป 1  
 Genera Chemistry 1  
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                
General Chemistry 
Laboratory 1 
ชีววิทยาพ้ืนฐาน               
Fundamental Biology 
แคลคูลัสส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 1  
Calculus for Sciences 1 
แคลคูลัสส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 2              
Calculus for Sciences2 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์  
English for Sciences 
 
 

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

14101102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
General Physics 2 

3(2-2-5) 

 14101103   เคมีพ้ืนฐาน                    3(2-2-5)          
                 General Chemistry  
14101104    ชีววิทยาพ้ืนฐาน           3(2-2-5)                                    
                 General Biology 
14101105    วิทยาศาสตร์ ความคิด        3(3-0-6) 
                  สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
                  Science, Creative  
                  Thinking and Innovation  
14101106    ภาษาอังกฤษส าหรับ          2(2-0-4) 
                 ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
                 English for Industrial  
                 physics  
14101107    คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์   3(3-0-6) 
                  อุตสาหกรรม  
                  Mathematics for   
                  Industrial Physics   
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
     1)  เฉพาะด้านบังคับ                  38 หน่วยกิต 
14101208    กลศาสตร์วิศวกรรม           3(2-2-5) 
                 Mechanics Engineering  
14101209    หลักการไฟฟ้าและแม่เหล็ก  3(2-2-5) 
                 ทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์ 
                 Principles of Electricity  
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2.2 กลุ่มวิชาเอก                           72 หน่วยกิต                  and Magnetism in Physical      

                 Engineering  
14101210   อิเล็กทรอนิกส์                  3(3-0-6) 
                 Electronics  
14101211   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์      1(0-3-0) 
                 Electronics Laboratory  
14101212  ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ    2(2-0-4) 
                 การปฏิบัติงาน                                                     
                 English for Job Hunter  
14101213   วัสดุฉลาดและนวัตกรรม       3(2-2-5) 
                วัสดุส าหรับฟิสิกส์อุตสาหกรรม                                    
                 Smart Materials and Materials   
                 Innovation for Physics Industrial 
14101214    อุณหพลศาสตร์                3(2-2-5) 
                 และฟิสิกส์เชิงสถิติ 
                 Thermodynamics 
                 and Statistical Physics 
14101215    ไมโครคอนโทรลเลอร์         3(2-2-5) 
                  เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์                                         
                  Microcontroller Sensor  
                  and Transducers   
14117116    กระบวนการทางฟิสิกส์       3(3-0-6) 
                 อุตสาหกรรมและระบบควบคุม              
                 คุณภาพ 1  
                 Industrial Physics Processes  
                 and Quality Control Systems 1  
14117217     กระบวนการทางฟิสิกส์      3(3-0-6) 
                  อุตสาหกรรมและระบบควบคุม 
                  คุณภาพ 2  
                  Industrial Physics Processes 

1)  วิชาเอกบังคับ 49 หน่วยกิต 
4101120   คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์1 

Mathematics for 
Physics 1 

3(3-0-6) 

4101222 กลศาสตร์ 1     
Mechanics 1 

3(3-0-6) 

4101223   
 
4101225   
 
4101226 
 
 
 
 
4101227 
 
 
4101228 

ปฏิบัติการกลศาสตร์           
Mechanics Laboratory 
ฟิสิกส์ของคลื่น   
Physics of Waves 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น 
 Physics of Waves 
Laboratory 
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 
Electricity and 
magnetism 1 
ปฏิบัติการไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก    
Electricity and 
magnetism Laboratory 

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

 

4101230 อิเล็กทรอนิกส์ 1    
Electronics 1 

3(3-0-6)  

4101231   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์               
Electronics Laboratory 

1(0-3-0) 

4101233   การประยุกต์คอมพิวเตอร์
ในงานฟิสิกส์    
Computer Application 
in Physics 
 

3(2-2-5) 
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4101334   ฟิสิกส์เชิงสถิติ   

Statistical Physics 
3(3-0-6)                   and Quality Control Systems 2 

14101318     หุ่นยนต์เบื้องต้น               3(2-2-5) 
                  Introduction to  
                  Autonomous Ground  
                  Vehicle Robotics   
14117319    สัมมนาทางฟิสิกส์              2(1-2-3) 
                 อุตสาหกรรม   
                 Seminar in Industrial Physics 
14101320    ระบบสมองกลฝังตัวและ      3(2-2-5)                                     
                 ปัญญาประดิษฐ์ในเทคโนโลยี 
                 อัจฉริยะ                            
                 Embedded System and  
                 Artificial Intelligence in Smart              
                 Technology  
14117321   การวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์      3(2-2-5) 
                อุตสาหกรรม 
                Selected Research in  
                Industrial Physics   

4101335   อุณหพลศาสตร์            
Thermodynamics 

3(3-0-6) 

4101336 
 
 
4101337 
 
4101338   
 
 
4101339 
 
4101340 
 
4101342   
 
4101343 
 
 
4101454   
 
 
4101455 
 
4101456 

ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์     
Thermodynamics 
Laboratory 
ฟิสิกส์แผนใหม่   
Modern Physics 
ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 
Modern Physics 
Laboratory 
ดาราศาสตร์ 1    
Astronomy 1 
ปฏิบัติการดาราศาสตร์    
Astronomy Laboratory 
ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์  
Research Mathodology 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์พื้นฐาน    
Fundamental of 
Nuclear Physics 
การวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์       
Sedlected Researchin 
Physics 
สัมมนาทางฟิสิกส์      
Seminar in Physics  
กลศาสตร์ควอนตัม  
Quatum Mechanics 
 
 

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

2)  เฉพาะด้านเลือก     ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
34117322  อุปกรณ์การทดลอง           6(3-6-9) 
               ฟิสิกส์ตามแนวทาง STEM 
               Physics Experiment  
               Equipment According to STEM 
34117323  โรงเรือนอัจฉริยะ              6(3-6-9) 
                ส าหรับการเกษตรแม่นย า 
                Smart Greenhouse for 
                Precision Farming  
14117324  สหวิชาการส าหรับนักศึกษา   3(2-2-5) 
               ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 1 
               Interdisciplinary for  
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2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต               Industrial Physic Students 1   

14117325 สหวิชาการส าหรับนักศึกษา    3(2-2-5) 
              ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 2  
              Interdisciplinary for  
              Industrial Physic Students 2   
14117326  มาตรวิทยาและเครื่องมือวัด   3(2-2-5) 
               Metrology and Measuring      
               Instrument  
14117427 การบริหารและการจัดการ      2(2-0-4) 
               องค์กรอุตสาหกรรม  
               Industrial Management  
               and Organization   
14117428 หลักธุรกิจพื้นฐานส าหรับ        3(2-2-5) 
               ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
               Business Principles for  
               Industrial Physics  
14117429 อุตุนิยมวิทยาและ                 3(3-0-6) 
               ฟิสิกส์บรรยากาศ 
               Meteorology and  
               Atmospheric Physics 
3)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต 
     และวิชาชีพ   
14117329  การเตรียมสหกิจศึกษาและ     2(2-0-4) 
               สหกิจศึกษานานาชาติทางฟิสิกส์           
               อุตสาหกรรม 
               Pre-cooperative Education  
               and International Pre- 
               cooperative Education 
               in Industrial Physics 
 

4101321   คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2       
Mathematics for 
Physics 2 

3(3-0-6) 

4101324    กลศาสตร์ 2                      3(3-0-6) 
               Mechanics 2 
4101329   ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2             3(3-0-6) 
               Electricity and magnetism 2 
4101344   ธรณีวิทยาพ้ืนฐาน                3(3-0-6) 
               Fundamental of Geology 
4101345  ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์        1(0-3-0)  
              Nuclear Physics  
              Laboratory 
4101346   มาตรวิทยา                        3(3-0-6) 
               Metrology 
4101347   กลศาสตร์ของไหล                3(3-0-6) 
               Fluid Mechanics 
4101348   ธรณีฟิสิกส์ของโลก               3(3-0-6) 
               Global Geophysics  
4101349   รังสีวิทยา                          3(3-0-6) 
               Radiology 
4101350   ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์             3(2-2-5) 
              Digital Electronics 
4101351  วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า               3(2-2-5) 
              Electric Circuit Analysis 
4101352  ทัศนศาสตร์                        3(3-0-6) 
              Optics 
4101353  อุตุนิยมวิทยา                      3(3-0-6) 
              Meteorology 
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4101432   อิเล็กทรอนิกส์ 2                  3(2-2-5) 
              Electronics 2 
4101441  ดาราศาสตร์ 2                     3(3-0-6) 
              Astronomy 2 
4101457  ฟิสิกส์สถานะของแข็ง             3(3-0-6) 
              Solid state Physics 
4101458  แผ่นดินไหววิทยา                  3(3-0-6) 
              Seismology 
4101459  การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ์  3(3-0-6) 
              X-ray Crystallography 
4101460  ดาราศาสตร์อิสลาม               3(3-0-6) 
             Isalamic Astronomy 
4101461 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
             Electric Circuits Design 
4101462  วัสดุศาสตร์พ้ืนฐาน                3(3-0-6) 
              Fundametal of  
              Material Science 
 

 

4101463  นาโนเทคโนโลยีพ้ืนฐาน           3(3-0-6) 
              Fundamental of  
             Nanotecnology 
 

 

4101464  ความร้อน                           3(3-0-6) 
              Heat  
 

4101465  วิทยาศาสตร์พลังงาน              3(3-0-6) 
              Science of Energy 
 

 

4101466  การเขียนแบบพ้ืนฐาน             3(2-2-5) 
              Fundamental of Drawing 
 

4101467  หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ          3(2-2-5) 
              Physical Principles of Instrument 
 
 

 

14117430  สหกิจศึกษาทางฟิสิกส์            6(600) 
               อุตสาหกรรม 
               Cooperative Education  
               in Industrial Physics 
14117431 สหกิจศึกษานานาชาติ             6(600) 
              ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
              International Cooperative      
              Education in Industrial Physics 
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4101468  สมบัติเชิงฟิสิกส์ของยาง          3(3-0-6) 
              Physical Properties of Rubber 
 

 

4101469  กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
              และการประยุกต์   
              Environmental Radioactivity 
              and Application 
 

 

4101470  ฟิสิกส์เชิงสุขภาพ                  3(3-0-6)   
              Health Physics 
 

 

4101471  ฟิสิกส์บรรยากาศ                  3(2-2-5)  
              Atmospheric Physics 
 

3) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    7-8   หน่วยกิต 
4101372   การเตรียมฝึกประสบการณ์       2(180) 
               วชิาชีพฟิสิกส์ และการเตรียม 
               สหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ 
               Preparation for Professional          
               Experience in Physics and or  
               Preparation for Cooperative  
               Education in Physics  
4101473   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์    5(450) 
               Professional Experience 
               in Physics 
4101474   สหกิจศึกษาทางฟิสิกส์             6(600) 
              Cooperative Education  
              in Physics 
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1. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
     ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

  

8. คําอธิบายรายวิชา 8. คําอธิบายรายวิชา  
ไม่มี 5100101  ภาษา ความคิด                3 (3-0-6) 

              และการสื่อสาร   
              Language Thought 
              and Communication 

      ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษา
กับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ การฟังและ
การอ่าน การล าดับความคิด การสรุปความคิด 
และการถ่ายทอดความคิด เพ่ือการสื่อสาร ทั้งการ
พูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลง
หรือการละเล่น การเล่านิทานพื้นบ้าน 
       Language and Communication, 
relation between languages with ideas and 
communication, listening and reading 
skills, idea organization, idea conclusion, 
expressing ideas for communication for 
both speaking and writing, Thai use 
through songs, plays and folk tale 

 

 

 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 5100102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3 (3-0-6)                   
             Thai for Communication 
     ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา ในชีวิตประจ าวัน ทั้ง
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้
ภาษาสื่อสาร ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ

รายวิชา
ใหม่ 
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น าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนัก
ถึ งคุณธรรมและมีจิ ตส านึกต่อสั งคมใน การใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร 
       Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language  in 
daily life use in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and 
information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, 
suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics and 
awareness of Thai society 

ไม่มี 5100103    ภาษาไทยเพื่อ                3 (3-0-6) 
                การประกอบอาชีพ 
                Thai for Careers 
     การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งใน
ชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการ
น าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
     Practicing and developing Thai language 
used in listening, speaking, reading and writing 
in order to communicate effectively in 

รายวิชา
ใหม่ 
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accordance with the rules; both for daily life 
and career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research 
effectively and be able to use in various 
situations which is beneficial to the career and 
daily life 

ไม่มี 5100105   ภาษาอังกฤษหรรษา         3 (3-0-6) 
               English for Fun 
      ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจ าวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และ
ส านวนการทั กทาย  การแนะน าตั ว เ อ ง /ผู้ อ่ื น                                               
การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น 
การแสดงความรู้สึก การน าเสนอหน้าชั้นเรียน   
      English usage for daily communication, 
English sound systems, vocabularies and 
greeting expressions, self-introduction and 
introducing others, basic information inquiries, 
giving opinions, feeling expression, class 
presentation 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 5100106  การใช้ภาษาอังกฤษใน       3 (3-0-6)       
              สังคมออนไลน์ 
             English Usage for Social Network 
   การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคม
ออนไลน์ การตั้งและ การตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ 
การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ การแสดงความ
คิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนหรือการตอบอีเมล์
เป็นภาษาอังกฤษ 
    Simple English writing in social media, giving 
queries and answers in English, online chatting, 

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
giving opinions in English, writing and replying 
email in English 

 5100107  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 
              และพัฒนาการเรียนรู้                                         
              English for Communication  
              and Learning Development 
     พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง 
พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ 
อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะน าตนเอง
และผู้อ่ืน การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้
ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและ
สถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร ทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการ
สื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       Development of English communication 
skills, listening, speaking, reading and writing in 
daily life of various situations such as greeting; 
leave-taking, self-introduction and others, 
requesting, offering help, giving suggestion, 
describing people, objects and places, 
inquiring and information giving, talking on 
telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and 
resources for communicative study such as 
dictionary, article and newspaper and 
information technology for communication 
 

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
ไม่มี 5100108    ภาษาอังกฤษเพื่อ            2 (1-2-3) 

                การสื่อสาร 1                                                               
                English for Communication 1 
     การฝึ กปฏิบั ติ ก าร ฟั ง  พูด  อ่ าน  และ เขี ยน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค า
และส านวนพ้ืนฐานที่ ใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
      Practices of English listening, speaking, 
reading, and writing for daily  communication; 
focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career 
fields, studying on customs and traditions of 
English speaking countries including 
appropriate social etiquette 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 5100109   ภาษาอังกฤษเพื่อ             2 (1-2-3) 
               การสื่อสาร 2                                                                
               English for Communication 2 
     การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริง ที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และ
การประกอบอาชีพ 
     Practice and development of listening, 
speaking, reading and writing English through 
real situations in related careers, practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and 
decision making skills for daily life and future 
career 

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
ไม่มี 5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ  3(3-0-6) 

            Technology and Media Literacy 
    การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ
เข้าถึงและประเมินข้อมูล การใช้ข้อมูลและจัดการได้ 
การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการ
ผลิตสื่อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี 
     Information literacy, media literacy, IT and 
communication literacy, information access 
and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools 
usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 5100104   การพัฒนาทักษะการพูด     3 (3-0-6) 
              และการเขียนภาษาไทย 
              Developments of  
              Thai Speaking and Writing Skills 
     การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูด
และการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการ
อ่านจากสื่อต่าง ๆ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน
โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาท ใน
การสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน  
      Developments of speaking and writing 
skills, speaking and writing for both formal and 
informal occasion, research, knowledge from 
listening and reading from various media, 
presenting with presentation and writing with 

รายวิชา
ใหม่ 



119 
 

 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
ethics and moral realization, communication 
manners, criticizing speaking and writing 

ไม่มี 5100110  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร   3(3-0-6) 
              ภาษาอังกฤษ                                                    
              English Communication Skills            
              Development 
     การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน การอ่านและเขียนข้อความขนาดสั้น 
และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน 
      Listening and speaking in daily-life 
situations, short message reading and writing, 
non-complicated sentence reading and writing 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 5100111   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
               Chinese for Communication 
     การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน 
ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการ
สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
     Pin-in pronunciation, principles of Chinese 
alphabets, vocabularies, basic Chinese 
grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 5100112  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   3 (3-0-6) 
               Melayu for Communication 
     การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการ
สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
     Melayu useage for communication in daily 
life, vocabularies, basic Melayu grammars, 
greetings and basic daily-life conversation 

รายวิชา
ใหม่ 



120 
 

 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
ไม่มี 5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข          3 (3-0-6) 

                    Well-being 
     การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
สิ่งแวดล้อม อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร
เฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยา
เบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 
      Science and technology use in daily life, 
effects of using science and technology on 
environment, foods and nutrition, dietetics, 
nutrition information reading, basic drug 
information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical 
and mental health 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
              Science in Daily Life 
     พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิต
กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 
พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะ
ต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต 
ประจ า วั น  กา ร ใช้ ป ระ โ ยชน์ จ ากจุ ลิ นท รี ย์ ใ น
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา 
      Energy and its sources, electric energy and 
electricity generation, electric circuits in 
houses and electrical equipment, principles of 

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
electrical devices, energy for living, human 
organ systems, heredity, chemical use in daily 
life, using microorganism in food industries, 
agricultural and industrial production 
management with heat, cold, radiochemical, 
packaging and storage 

ไม่มี 5100114   เทคโนโลยีสารสนเทศ        3 (3-0-6) 
               เพื่อการนําเสนอ                                                       
               Information Technology  
               for Presentation 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                
การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ 
กลยุทธ์การสืบค้น การวิ เคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ และการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบ       
ต่าง ๆ 
     Introduction to information technology, 
data access and use, accessing information 
methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting 
information in various forms 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 5100115   เทคโนโลยีสารสนเทศ        3 (3-0-6) 
               ในชีวิตประจําวัน                                                      
               Information Technology  
               in Daily Life 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
     Introduction to computer, information 
technology, computer application in daily life, 
data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 

ไม่มี 5100118   คณิตศาสตร์ในชีวิต           3(3-0-6) 
               ประจําวัน   
               Mathematics in Daily Life 
     หลักการและกระบวนการคิด การให้ เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชี
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
     Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 5100119    การบริหารร่างกาย          1 (0-2-2) 
                Body Exercise 
     หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิค
เบื้องต้นของการบริหารร่างกายเพ่ือการเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การ
เลือกการออกก าลังกายและการเลือกเล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 
      Principles of body management, skill 
practice and basic technique of body 
management to gaining muscle, body 
flexibility and physical fitness self-check, 
exercise selection and playing sports for 
healthiness, sportsmanship 

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
ไม่มี 5100120   การกีฬาเพื่อพัฒนา           2 (1-2-3) 

               คุณภาพชีวิต                                                              
               Sports for the Quality  
               of Life Development 
     กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬา
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติ
ในการเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย 
อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะ
ด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและ
การละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้น า 
     Rules, regulations, etiquette, form and 
methods of sports competition, principles and 
how to choose sports for individual potential, 
conduct of principles for playing sports at 
maximum benefits to body, emotion and 
society, injury prevention from sports and 
basic first aid, utilizing sports skill and 
developing life quality with sports and 
traditional games, personality development 
promoting leadership 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 5100121    ศาสตร์พระราชากับ         3 (3-0-6) 
                การพัฒนาท้องถิ่น                                                       
                King’s Philosophy for  
                Local Development 
     ศาสตร์ พ ร ะ ร าช ากั บ ก า ร จั ดก า รด้ า นการ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชด าริ

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
เพ่ือความกินดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน 
และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการ พัฒนา
ท้องถิ่น 
      King’s philosophy for agricultural 
management, economies, environment and 
education; sufficiency economy philosophy, 
royal projects for the better living of people, 
sustainable development, applying the King’s 
philosophy for community development 

ไม่มี 5100122  ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย   3 (3-0-6) 
              Introduction of Ethics  
              and Wealth 
     การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าใจ เห็นคุณค่าของ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาตนเองเพ่ือ
ด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้ การ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียน
ผู้ อ่ืน การบริหารจัดการและภาวะผู้น า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  ทางเลือกการลงทุน หลักการ
ประกอบธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ 
การตลาดและการสื่อสาร 
    Development of learning, understanding 
and valuing lives, society and environment; 
self-development for happy living and getting 
along well with people, promoting ethics and 
moral; care for others, leadership 
management, human resource management, 
investment channel, principles of basic 
business, analyzing business environment, 

รายวิชา
ใหม่ 
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accounting and financing, online business, 
marketing and communication 

ไม่มี 5100123   ความงดงามแห่งตน          3 (3-0-6) 
               Beauty of Life 
     ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
ตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น 
หลักการพูดน าเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้น าและผู้
ตามที่ดี การพัฒนาตนในการท างานกลุ่มและท างาน
ทีม และทักษะการใช้ชีวิต 
      Introductions to human relation, self-
understanding and understanding others, 
human nature, personality developments, 
social etiquette, principles of basic speaking, 
principles of oral presentation in front of 
meeting, status of good leadership and 
followership, self-developments for groups 
work and teamwork, living skills 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 5100124      ก้าวสู่โลกกว้าง             2 (1-2-3) 
                 Step to the World 
     การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศรับสมัคร
ง า น  ก า ร ก ร อ ก แ บ บ ฟ อ ร์ ม ใ บ ส มั ค ร ง า น                                            
การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน 
และการเขียนประวัติส่วนตัว การนัดหมายเ พ่ือ
สัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการ
ปฏิเสธการสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะ
ในการใช้กริยามารยาทและน้ าเสียงในการพูด ค าศัพท์
และส านวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารใน
ส านักงาน การบันทึกการปฏิบัติงานการบันทึกการ
ประชุม และการน าเสนอ การปรับตัวเข้าสู่สังคม การ

รายวิชา
ใหม่ 
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ปฏิบัติตนในการท างาน การท างานเป็นทีม และการมี
จิตสาธารณะ 
     Job seeking sources, reading jobs 
announcement, filling out application form, 
writing letters or email for job application, 
writing resume, appointment for job interview, 
interviewing, interview acceptance and 
rejection, telephone conversation, etiquette in 
tone of speaking, vocabularies and expressions 
for work practice and 

ไม่มี 5100125 ความจริงของชีวิต       3 (3-0-6) 
                    Truth of Life 
     ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม 
ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ 
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปรัญญา ชีวิตและสังคม 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก           
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 
การเรียนรู้ โลกทัศน์แบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อดีและ
ข้อเสียของโลกทัศน์แต่ละอย่างเพ่ือจะได้รู้จักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อันน าไปสู่ความสงบสุขของ
ชีวิตและสังคม 
       Meaning of life, living in today society 
with science and information technology, 
applying truth and religious in problem solving 
and intellectual developing, life and society, 
moral and ethics development based on 
religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception,  advantages 

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
and disadvantages analyzing of worldviews in 
order to find out truth and meaning of life to 
be a perfect human being and leading to a 
peaceful life and society 

ไม่มี 5100126      การพัฒนาตน            2 (2-0-4) 
                 Self Development 
      หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของ
พฤติกรรมของมนุษย์ตน กระบวนการเกิด และพัฒนา
ตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม  และการ
บริหารความขัดแย้ง 
       Principles, elements, as well as factors of 
human behavior, emergence process and self- 
development, emotional intelligence and 
ethics development, prevention and stress 
managing, human relations creating, teamwork 
and conflict managing 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 5100127        สุนทรียภาพเพื่อชีวิต    3 (3-0-6) 
                   Aesthetics for Life 
     ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อ
แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ ส าคัญของการ
รับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้
ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์
และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก
การร าลึก ความคุ้นเคย และน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทาง
สุนทรียภาพ 

รายวิชา
ใหม่ 
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     Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards 
visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 

ไม่มี 5100128     ชีวิตและวัฒนธรรมไทย    2 (1-2-3) 
                 Life and Thai Culture 
     เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความส าคัญของ มนุษยสัมพันธ์  
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
      Social identity, local and Thai culture, 
significance of human relations, human nature, 
psychological process, public consciousness 
creation in order to build interpersonal 
relationship and community, self-
development for the advance in life and 
career, religious principles application to life 
and career 
 
 
 

รายวิชา
ใหม่ 
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ไม่มี 5100129    พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3 (3-0-6) 

                Multiculture and Peace 
     ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม 
กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความ
สมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทย  และ
สังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และ
กิจกรรมทางสั งคมเ พ่ือส่ ง เสริมสันติภาพ มีจิ ต
สาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการ
พิทักษ์สิทธิ 
      Meanings, significance and types  of 
culture, process of building understanding, 
cultural difference and its acceptance, basic 
concepts of peace and reconciliation, 
problems and conflict of Thai and World 
society, resolving conflict with peace, social 
activity for peace promotion, public 
consciousness and responsibility towards 
multiculture society, living together in 
democratic society, right prevention guidelines 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 5100130      ทักษะชีวิตเพื่อสังคม      3 (3-0-6) 
                  Life Skill for Society 
     ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม การคิด
สร้างสรรค์ การปรับตัว ในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจ
ในสั งคมพหุวัฒนธรรม การสื่ อสารสารสนเทศ                                             
การเรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้าง
คุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รายวิชา
ใหม่ 
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     Holistic problem-solving skills, creative 
thinking, adaptation in the 2 1 st century, 
multiculture understanding, information 
communication, career learning, elder society 
learning, building self-valued and public 
conscious development, life-long learning for 
sustainable development 

ไม่มี 5100131 สังคมภิวัตน์               3 (3-0-3) 
                    Socialization 
      ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกา
ภิวัตน์  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ที่ ส่ งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
       Relationships between human beings and 
environment in Thai society, ASEAN and world 
societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of 
society in various dimensions including 
tradition, culture, economics and political 
affairs 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 5100132 ครูแห่งแผ่นดิน          3 (3-0-6) 
                    Teachings of King Rama 9 
      ค าพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สี่เสาหลักของการเรียนรู้ 
การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา หน้าที่
พลเมือง 
      Teachings of King Rama 9 for teachers 
profession, praising teachers, learning to 
changes, four pillars of learning, life-long 

รายวิชา
ใหม่ 
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learning, modern teachers, volunteering, civil 
duties 

ไม่มี 5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น            3 (3-0-6) 
                    Thai and Local Ways 
      พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้ 
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น อัตลักษณ์- ชายแดนใต้ เช่น 
วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจ า
ถิ่น วัฒนธรรม ด้านภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และความ
เชื่อ และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชายแดนใต้ วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้ และจัดให้มี
กรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 
        Fundamentals of culture with lifestyle of 
southern border, local community culture and 
southern border identity: food , dress, local 
textiles and language; traditions and belief, 
created things from southern-border folk 
wisdom, people lifestyle in southern border, 
case studies of learning resores in local 
community 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 5100134      ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์     3 (3-0-6) 
                 Young Entrepreneurs 
     ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขต
เ ศ รษฐกิ จ พิ เ ศษ  วิ เ ค ร า ะห์ แน วทา งก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและ
ทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการ
เป็นผู้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจ แนวทางการจัดตั้ งธุรกิจ การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การ
ออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการ

รายวิชา
ใหม่ 
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ลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
ผลประโยชน์ทางภาษี จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
     Background and significance of special 
economic zone, government and private 
policy special economic zone, analysis of 
guidelines for becoming entrepreneurship in 
special economic zone, concepts and theory 
of entrepreneurship, seeking for opportunity 
to become entrepreneurship, evaluation of 
business probability, forming business 
guideline, personal financial planning, income 
management; expenses, savings and debts, 
spending money for investment, concept and 
preparation for becoming entrepreneurship in 
digital era, tax benefit, ethics and social 
responsibility, and related laws 

ไม่มี 5100135      วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น  3 (3-0-6) 
                  Science for Community 
     ความรู้  ความส าคัญ ทางวิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยี  ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  และการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
     Knowledge, scientific and technological 
significance, scientific skills, aptitude to 
science, scientific process, scientific 
application for community development 
 

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
4101101 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1             3(3-0-6)                                                                              
                    General Physics 1 
     ระบบหน่วยและปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและการ
เคลื่อนที่ มวลและระบบอนุภาค งานและพลังงานกฎ
การอนุรักษพ์ลังงานและโมเมนตัมการสั่นและคลื่นกล 
ความร้อนและกฎทางอุณหพลศาสตร์  ของไหล
เบื้องต้น 
      System unit and quantities  of  physic, 
Force and motion, mass  and particle  
system, work and energy, the law of 
conservation of energy  and momentum, 
vibration and mechanical wave, health and 
the law of thermodynamic, introduction of 
fluid 

14101101 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1             3(2-2-5)                                                                              
                    General Physics 1 
     ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ระบบหน่วยและ
ปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ มวลและ
ระบบอนุภาค งานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์
พลังงานและโมเมนตัม การสั่นและคลื่นกล ความร้อน
และกฎทางอุณหพลศาสตร์ ของไหลเบื้องต้น  
    Theory and laboratory of system unit and 
quantities  of  physic, force and motion, mass 
and particle  system, work and energy, the law 
of conservation of energy and momentum, 
vibration and mechanical wave, heat and the 
law of thermodynamic, introduction of fluid 

ปรับ
หน่วยกิต

และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4101102     ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1 (0-3-0)                                                                      
                 General Physics Laboratory 1 
     ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ การ
ทดลองกฎการ เคลื่ อนที่ ของนิวตัน สมดุลแรง 
เ ครื่ อ งกลสปริ ง แล ะการสั่ น  ฟิ สิ กส์ เ พนดู ลั ม 
ปรากฏการณ์ทางความร้อน กฎของสโตกส์ โดยอาศัย
เครื่องมือการทดลอง จากห้องปฏิบัติการหรือที่
ประดิษฐ์ขึ้นตามความเหมาะสม 
     Laboratory of measurement quantities of 
physic, Newton's Law of motion, equilibrium 
of force,  mechanics, Spring and vibration, 
physical pendulum, heat effect, Stoke’s law 
by using apparatus from laboratory or 
invention 
 

ไม่มี  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
4101103 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2             3(3-0-6)                                                           
                    General Physics 2 
     ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า กฎของ
เกาส์ ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของ
เคอร์ชอฟฟ แรงลอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอันเนืองจาก
กระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนียวน า สารแม่เหล็ก 
การแกว่ งกวัดของสนามแม่ เหล็ ก ไฟฟ้า  คลื่ น
แม่ เ ห ล็ ก ไฟ ฟ้ า เ บื้ อ ง ต้ น  ส เ ปกตรั ม ขอ งคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิต ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
พิเศษ โครงสร้างอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียส
และการสลายตัวของนิวเคลียส 
     Electric charge, Coulomb’s law, Electric 
field, Gauss’ law voltage, Electric, Ohm’s 
laws, Kirchhoff’s law, Lorentz force, the 
magnetic field due to electric current, 
induced electromotive Force, magnetic 
substance, the oscillation of  electromagnetic  
field, electromagnetic wave, spectrum of 
electromagnetic field, Geometrics of light, 
special  theory 0 f  relatively , atomic  
structure, radioactivity, nucleus and decay of 
nucleus 

14101102 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2             3(2-2-5)                                                           
                    General Physics 2 
           ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ประจุไฟฟ้า 
กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ แรงลอ
เรนซ์  สนามแม่ เหล็กอันเนื่ องจากกระแสไฟฟ้า 
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนียวน า สารแม่เหล็ก การแกว่งกวัด
ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น 
สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิต 
ทฤษฏี สั ม พัทธภาพ พิ เ ศษ  โ คร งสร้ า ง อะต อม 
กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายตัวของ
นิวเคลียส 
         Theory and laboratory of electric 
charge, coulomb’s law, electric field, gauss’ 
law voltage, electric, Ohm’s laws, Kirchhoff’s 
law, Lorentz force, the magnetic field due to 
electric current, induced electromotive Force, 
magnetic substance, the oscillation of  
electromagnetic  field, electromagnetic wave, 
spectrum of electromagnetic field, Geometrics 
of light, special  theory of  relatively , atomic  
structure, radioactivity, nucleus and decay of 
nucleus 

ปรับ
หน่วยกิต

และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4101104   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2      1(0-3-0) 
               Physics Laboratory 2 
     ปฏิบัติการเกี่ยวกับการประยุกต์วงจรไฟฟ้า RCL 
ปรากฏการณ์โฟอิเล็กตริก วงจรบริดซ์กระแสตรง 
การเก็บและการคายประจุไฟฟ้า การวัดความเข้ม
สนามแม่เหล็กโลก กฎของโอห์ม การแปลงไฟฟ้า
กระแสสลับเป็นกระแสตรง ความจุความร้อนไฟฟ้า 

ไม่มี  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
     Laboratory of RCL circuit, Photoelectric 
effect, D.C. bridge circuit, the discharge of 
condenser capacitor, the measurement 
intensity of earth’s magnetic field, Ohm law, 
inventor alternating current to direct current, 
Heat capacity 
4102105 เคมีพื้นฐาน                3(3-0-6) 
                    General Chemistry  
     โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีปริมาณ
สารสัมพันธของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีกรด-เบส 
เคมีอินทรียและชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดลอม 
      Atomic structure; periodic table; 
chemical bonds; stoichiometry; liquid 
solution; chemistry equilibrium; acid-base; 
organic chemistry and environmental 
chemistry 

14101103   เคมีพื้นฐาน                    3(2-2-5) 
                General Chemistry  
      ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ โครงสร้างอะตอม 
ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของเหลว 
สารละลาย สมดุลเคมีกรด-เบส เคมีอินทรียและชีว
โมเลกุล และเคมีสิ่งแวดล้อม 
      Theory and laboratory of atomic structure; 
periodic table; chemical bonds; stoichiometry; 
liquid solution; chemistry equilibrium; acid-
base; organic chemistry and environmental 
chemistry 

ปรับ
หน่วยกิต

และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4102106      ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน   1(0-3-0) 
                  General Chemistry Laboratory 
     เทคนิคเบื้องต นในการปฏิบัติการเคมี ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ เทคนิคการแยกสาร การ
กรอง การตกผลึกการกลั่น การใชตัวท าละลาย และ
โครมาโทกราฟการเตรียมสารละลาย ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับกรด-เบส การทดสอบสารอินทรีย เบื้องตน 
และการหาปริมาณออกซิเจนละลายน้ า(DO) 
         Basic of technical for chemistry laboratory; 
safety in the laboratory; separation technique, 
filtration, crystallization, distillation; using solvent 
and chromatography; preparing the solution, acid–

ไม่มี  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
base laboratory, preliminary tests organics and the 
determination of dissolved oxygen(DO) 
4103107 ชีววิทยาพื้นฐาน          3(3-0-6)                            
                    General Biology                                                    
     ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์สมบัติของสิ่งมีชีวิตการ
จัดระบบสิ่งมีชีวิตสารเคมีขอสิ่ งมีชีวิตเซลล์และ
เนื้ อ เ ยื่ อ เ มแทบอลิ ซึ ม พันธุ์ ศ าสตร์ กล ไ กข อ ง
วิวัฒนาการความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตโครงสร้าง
และหน้าที่ของพืชโครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 
     Scientific method; properties of 
organisms, levels of organization; chemistry of 
life, cell and tissue; metabolism, genetics; 
evolutionary mechanisms, biodiversity, 
structure and function of plant and animal, 
ecology and behavior 

14101104 ชีววิทยาพื้นฐาน          3(2-2-5)                            
                    General Biology                                                    
     ศึกษาและปฏิบัติ การ ให้ รอบรู้  ระ เบี ยบวิ ธี
วิทยาศาสตร์  สมบัติของสิ่ งมีชีวิต การจัดระบบ
สิ่งมีชีวิต สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อเม
แทบอลิซึม พันธุ์ศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช 
โครงสร้ างและหน้าที่ ของสัตว์  นิ เวศวิทยาและ
พฤติกรรม 
     Theory and laboratory of scientific 
method; properties of organisms, levels of 
organization; chemistry of life, cell and tissue; 
metabolism, genetics; evolutionary 
mechanisms, biodiversity, structure and 
function of plant and animal, ecology and 
behavior 

ปรับ
หน่วยกิต

และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4103108    ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-3-0) 
               General Biology Laboratory 
     การใช กลองจุลทรรศน สารประกอบเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลลการแบงเซลล เนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม 
กระบวนการตาง ๆ ในพืช กระบวนการตางๆในสัตว
พฤติกรรมและการปรับตัว วิวัฒนาการและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต การถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมระบบนิเวศ 
Microscope using techniques; chemical 
composition of living things; cell and cell 
division, tissue, metabolism, structure and 
function of plant and animal, behavior and 

ไม่มี  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
adaptation; evolution and biodiversity, 
genetic inheritance and ecosystem 

ไม่มี 14101105 วิทยาศาสตร์ ความคิด        3(3-0-6) 
              สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
              Science, Creative Thinking and   
              Innovation  
         ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของ
วิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ความคิด การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรมและกระบวนการ
ทางนวัตกรรม  การพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม การ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กรนวัตกร 
     Meaning, importance and benefits of 
science, scientific method and science process 
skill; idea, creative thinking, scientific creativity, 
measurement of creative thinking; innovation 
and innovation process, innovative thinking, 
driving innovation in organization; Innovator  

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 14101106 ภาษาอังกฤษสําหรับฟิสิกส์   2(2-0-4)    
               อุตสาหกรรม                                                  
                English for Industrial Physics 
         ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ ที่มีความเก่ียวข้องด้านอุตสาหกรรม จาก
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์  สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  สื่ อ โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้ 
เครื่องมือ ฝึกการอ่าน สรุปความ น าเสนอด้วยวาจา
และลายลักษณ์อักษร 
     Practice of English skill to communicate in 
the scientific field about industrial physics and 

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
learning from clippings, electronic media; 
public relation advertisement, scientific 
articles, Instruction manuals, practice of 
reading, summarizing oral and written 
presentation. 

4101120 คณิตศาสตร์สําหรับฟสิกส์ 1   3(3-0-6)  
             Mathematics for Physics 1  
        พีชคณิตของเวกเตอร์เกรเดียนไดเวอร์เจนซ์
และเคิร์ลระบบพิกัดและการแปลงสมการเชิงอนุพันธ์
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ปริพันธ์และ 
การประยุกต์ทฤษฎีบทของกรีนทฤษฎีบทของ  
สโตกส์และทฤษฎีบทของเกาส์  
        Algebra of vector, gradient, divergence 
and curl, coordinate system and 
transformation,an ordinary differential 
equation;a partial differential equations and 
their applications; integrals and their 
applications, Green’s theorem, Stokes’ 
theorem and Gauss’s theorem 

14101107 คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์    3(3-0-6) 
              อุตสาหกรรม  
              Mathematics for  
              Industrial Physics      
          สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
เวกเตอร์ เชิงวิ เคราะห์ขั้นสู ง อนุกรม การแปลง                
ลาปลาซและฟูเรียร์ ตัวอย่างการใช้คณิตศาสตร์เชิง
ฟิสิกส์และการค านวณทางวิศวกรรม ในการแก้ปัญหา
ในอุตสาหกรรม 
     Differential equations, partial differential 
equations, advanced analysis vector, series, 
Laplace and Fourier transform, an example of 
mathematic for physics and engineering 
calculations for solving in industrial  

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4101222  กลศาสตร ์1                     3(3-0-6)  
             Mechanics 1  
        การวิ เคราะห์ เวกเตอร์  การเคลื่อนที่ของ
อนุภาคในหนึ่ง สอง และสามมิติ กฎ ของนิวตัน การ
ประยุกต์กฎของนิวตัน การหมุน การแกว่งกวัดแบบ
ฮาร์โมนิก พลังงาน และโมเมนตัมของระบบอนุภาค 
หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์แบบลากรานจ์และ 
กลศาสตร์แบบแฮมิลตัน  
        Vector analysis, motion of one; two and 
three dimension, Newton’s law, applications 
of Newton’s law, rotational motion, harmonic 

14101208   กลศาสตร์วิศวกรรม          3(2-2-5)                                                
                Mechanics Engineering 
    เ วก เตอร์ และระบบ พิกั ด  กลศาสตร์ นิ ว ตั น 
พลศาสตร์ของอนุภาคในหนึ่งและสองมิติและสามมิติ  
พลศาสตร์่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์แบบลากรานจ์
และกลศาสตร์แบบแฮมิลตัน และประยุกต์ใช้กับการ
ทดลองทางกลศาสตร์ 
    Vectors and coordinate systems; Newtonian 
mechanics, particle dynamics of one two and 
three dimensions, dynamics of rigid bodies, 
introduction of Lagrangian mechanics and 

ปรับ
หน่วยกิต 
ชื่อวิชา
และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
oscillation; energy and momentum of a 
system of particles, principle of Lagrangian 
mechanics and Hamiltonian mechanics  

Hamiltonian mechanics and application to  the 
experimental in industrial mechanics 

4101227 ไฟฟา้และแมเ่หล็ก 1            3(3-0-6)  
             Electricity and Magnetism 1  
         การวิเคราะห์เวกเตอร์ ไฟฟ้าสถิต สมการลา
ปลาซการจ าลองประจุ  การกระจายมัลติ โพล 
สนามไฟฟ้าสถิต ในสสาร  สนามแม่ เหล็ กสถิต 
สนามแม่เหล็กสถิตในสสาร ไฟฟ้าพลวัต และสมการ
แมกซ์เวลล์  
        Vector analysis; electrostatics; 
Laplace’s equation, the method of 
images,multipole expansion, electric fields in 
matter, magnetostatics; magnetic fields in 
matter; electrodynamics and Maxwell’s 
equations  
 

14101209   หลักการไฟฟ้าและแม่เหล็ก 3(2-2-5)                                                                   
                ทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์                                         
                Principles of Electricity  
                and Magnetism in  
               Physical Engineering   
        ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การสั่นและคลื่น 
สมการคลื่นในหลายมิติ สมบัติของคลื่น การวิเคราะห์ 
แบบฟูเรียร์ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็กในตัวกลาง สมการแมกซ์เวลล์ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า และการแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าใน
ตัวกลาง 
     Theory and laboratory of vibrations and 
waves, multi-dimensional wave equations, 
properties of waves, Fourier analysis, 
electrostatic, magnetostatic, electric and 
magnetic fields in media, Maxwell’s equations, 
electromagnetic wave and radiation of 
electromagnetic field in media  

ปรับ
หน่วยกิต 
ชื่อวิชา
และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

4101230 อิเล็กทรอนิกส์ 1                  3(3-0-6)  
             Electronics  1   
        ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับสารกึ่งตัวน าและ
สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ 
เฟท และไอซีลอจิเกต วงจรอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐาน             
เช น วงจรจ่ ายไฟ วงจรขยายสัญญาณโดยใช้
ทรานซิสเตอร์เฟท และออปแอมป์ วงจรพัลส์ วงจร
ดิจิตอล พ้ืนฐาน การออกแบบวงจรลอจิก   

14101210    อิเล็กทรอนิกส์             3(3-0-6) 
                 Electronics 
     ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ทฤษฎีเบื้องต้นของสาร
กึ่งตัวน า การวิเคราะห์วงจรไดโอดและการประยุกต์ 
วงจรทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า ระบบ
เลขฐาน  วงจรตรรกะ พีชคณิตบูลีนและการลดรูป
สมการบูลีน 
     Basic circuit theory; semiconductor theory; 
diode circuit analysis and some applications; 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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        Introduction to semiconductor and 
their inventions such as diode,  transistors, 
FET,  and IC logic gates, basic electronic 
circuits such as power supply circuit; amplifier 
circuit using transistor, FET, and Op-Amp, 
pulse circuits; basic digital circuits, logic 
circuits design  

transistors and basic amplifier circuits, number 
systems and operations, logic gates, Boolean 
algebra and logic simplification 

4101231 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์        1(0-3-0)  
             Electronics  Laboratory   
        ป ฏิ บั ติ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ ออสซิลโลสโคป สมบัติ ไดโอด ตัวเก็บ
ประจุ  และทรานซิส เตอร์  กราฟ คุณลักษณะ                                   
ทรานสเตอร์ วงจรจ่ายไฟ วงจรขยายสัญญาณโดยใช้
ทรานซิสเตอร์และออปแอมป ์วงจรดิจิตอลและลอจิก  
        Laboratory experiments with electronic 
instrumentation; oscilloscope, properties of 
diodes, capacitor and transistor, graph feature 
of transistor; power supply circuit; amplifier 
circuit using transistor and Op-Amp, digital 
and logic circuits  

14101211  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์     1(0-3-0) 
                Electronics Laboratory 
         ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น สารกึ่ง
ตั ว น า  ว ง จ ร ไ ด โ อด แ ล ะก า ร ป ร ะยุ ก ต์  ว ง จ ร
ทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า ระบบเลข
ฐานและวงจรตรรกะ 
         Experiment of basic circuit; 
semiconductor; diode circuit and some 
applications; transistors and basic amplifier 
circuits, number systems and logic gates 
 
 
 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ไม่มี 14101212   ทักษะภาษาอังกฤษ          2(2-0-4) 
                สําหรับการปฏิบัติงาน 
                English for Job Hunter 
    ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารในองค์กร การ
น าเสนอ การหางาน การเขียนประวัติและสัมภาษณ์
งานที่พบเจอในโฆษณารับสมัครงาน เรียนรู้ค าศัพท์
พ้ืนฐานในการท างาน การสัมภาษณ์งานที่ เป็น
ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วิธีการพูดเกี่ยวกับตนเองเมื่อ
ถูกสัมภาษณ์งาน ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารโต้ตอบในการ
สัมภาษณ์งาน 

รายวิชา
ใหม่ 
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     Practice of using English in communication; 
presentation finding a job, resume writing,  job 
interviews, English for job recruitment, basic 
vocabulary for use in the workplace, 
understanding about job interviews and 
learning to talk about introducing myself 

ไม่มี 14101213   วัสดุฉลาดและนวัตกรรม    3(2-2-5) 
                วัสดุสําหรับฟิสิกส์อุตสาหกรรม  
                Smart Materials and  
                Materials Innovation  
    ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความหมาย สมบัติ
ของวัสดุแต่ละประเภท ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วัสดุเพียโซอิเล็กทริก วัสดุแมกนีโตสตริกทิฟ โลหะ
รูปร่าง วัสดุเทอร์โมโครมิกพอลิเมอร์ วัสดุซ่อมแซม
ตัวเองได้ การใช้งานวัสดุฉลาด  เทคนิคการการผลิต
และการประยุกต์ใช้วัสดุอุตสาหกรรม วัสดุชีวภาพ 
วัสดุพลังงาน วัสดุนาโน เซรามิก แก้ว ยางและ                       
พอลิเมอร์ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ซีเมนต์และคอนกรีต 
     Theory and laboratory of meaning; 
material properties of each type, introduction 
to piezoelectric materials, magnetostrictive 
materials, shape memory alloys, 
mechanochromic materials, thermochromic 
materials, chemomechanical polymers and 
self-healing materials, manufacturing 
techniques and application of industrial 
materials; biomaterials; energy materials; 
nanomaterials; ceramics; glass; rubber and 
polymer; electronic materials; cements and 
concrete 

รายวิชา
ใหม่ 
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4101335 อุณหพลศาสตร์                   3(3-0-6)  
             Thermodynamic  
        แ น ว คิ ด พ้ื น ฐ า น กั บ เ ท อ ร์ โ ม ไ ดน ามิ ก ส์                     
กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์  ก๊าซในอุดมคติ 
ทฤษฏีจลน์ของก๊าซ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
ความดันอุณหภูมิของ ก๊าซความเร็วเฉลี่ยของอนุภาค
เ อน โทร ปี  กฏข้ อที่ ส อ ง ขอ ง อุณหพลศาสต ร์
กระบวนการแปรผันกลับได กระบวนการแปรผันกลับ
ไม่ ได้  วั ฏจั กรของคาร์ โนต์ ประสิ ทธิ ภ าพของ
เครื่องยนต์และการประยุกต ์
        Basic concept of thermodynamics, the 
zero law of thermodynamics, ideal gas kinetic 
theory of gas, the first law of 
thermodynamics, the temperature of gas 
pressure; average speed of the particle 
entropy, the second law of thermodynamics, 
the variable return; variable process 
irreversible, Carnot's cycle,performance 
ofhainaut engine and applications 

14101214    อุณหพลศาสตร์และ        3(2-2-5) 
                 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 
                 Thermodynamics  
                 and Statistical   
                 Physics 
    ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ แนวคิดพ้ืนฐานทาง
อุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ ก๊าซ
ในอุดมคติและทฤษฏีจลน์ของก๊าซ กฎข้อที่หนึ่งของ
อุณหพลศาสตร์ ความเร็วเฉลี่ยของอนุภาค เอนโทรปี 
กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์กระบวนการแปรผัน
กลับได้และแปรผันกลับไม่ได้ วัฏจักรทางอุณหพล
ศาสตร์ ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และการประยุกต์ 
อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น สถิติแบบแม็กซเวลล์-
โบลซมันน์ สถิติแบบเฟอร์มิ-ดิแรก สถิติแบบโบส-
ไอนสไตน์ กลศาสตร์สถิติควอนตัม การกระจาย
อั ต ร า เ ร็ ว ข อ ง แ ม ก ซ์ เ ว ล ล์  ก า ร ค ว บ แ น่ น                               
ของโบส-ไอน์สไตน์ ทฤษฎีการแบ่งเท่ากันของพลังงาน 
ปฏิบัติการทดลองทางอุณหพลศาสตร์และการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 
     Theory and laboratory of basic concept of 
thermodynamics, the zero law of 
thermodynamics, ideal gas and kinetic theory 
of gas, the first law of thermodynamics; 
average speed of the particle, entropy, the 
second law of thermodynamics, the invariable 
and irreversible process; thermodynamics 
cycle, engine performance and applications; 
Introduction to statistical methods, statistics of 
Maxwell's–Bolzman, Fermi-Dirac, Bose–
Einstein, quantum mechanics statistics, the 

ปรับปรุง
ชื่อวิชา
และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 
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Maxwell’s speed distribution, Bose-Einstein 
condensation, theorem of equipartition of 
energy; a laboratory in thermodynamics and 
study excursion. 

ไม่มี 14101215   ไมโครคอนโทรลเลอร์        3(2-2-5)                                                                   
                เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์                                         
                Microcontroller Sensor  
                and Transducers 
     ทฤษฎีและการประยุกต์ ใช้ วงจรคอมบิ เนชัน  
วงจรฟลิปฟลอป วงจรนับและชิฟต์เรจิสเตอร์ การ
แปลงข้อมูลจากอนาล็อกสู่ดิจิทัลและการแปลงข้อมูล
จากดิจิทัลสู่อนาล็อก ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ชนิดของไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเชื่อมกับอุปกรณ์ภายนอก 
การประยุกต์การใช้ งาน  ไมโครคอนโทรลเลอร์  
โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของเซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์แต่ละประเภทที่ใช้ในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม หลักการท างานของเซ็นเซอร์ที่อยู่ในรูป
ของความดัน อุณหภูมิ การไหล ระดับ ระยะทาง 
ความเครียด ความหนาแน่น สนามแม่เหล็ก เคมี เสียง 
แสงและสี การแปลงสัญญาณทางไฟฟ้า วงจรปรับแต่ง
และวงจรส่งข้อมูล 
    Basic circuit theory and application of 
circuit; combinational logic, flip-flops circuit, 
counter circuit and shift registers, analog to 
digital and digital to analog conversion, Study 
and practice on different types of 
microcontrollers; microcontroller architecture; 
interrupt instruction set Connecting to external 
devices applications microcontroller, the 

รายวิชา
ใหม่ 
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physical infrastructure of each type of sensor 
and transducer used in industrial processes; 
the principle of pressure sensors, temperature 
sensors, flow sensors, level sensors, distance 
sensors, strain sensors, density sensors, 
magnetic sensors, chemistry sensors, sound 
sensors, light and color sensors; electrical 
transduction; tuning and transmission circuits 

ไม่มี 1417116 กระบวนการทางฟิสิกส์        3(3-0-6)  
               อุตสาหกรรมและระบบควบคุม 
               คุณภาพ 1  
               Industrial Physics Processes  
               and Quality Control Systems 1 
     วัฒนธรรมและการปรับตัวในองค์กร การวิเคราะห์
งาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และ
การบริหารคุณภาพ การเสนอกรอบแนวคิดและการ
วางแผนการท างาน การออกแบบอุปกรณ์/ชิ้นงานตาม
โจทย์ของสถานประกอบการด้านต่างๆ เช่น เกษตร
อัจฉริยะ วัสดุ อัจฺฉริยะ ดาราศาสตร์ และเครื่องมือ
แพทย ์
     Organizational culture and adaptation, job 
analysis, safety health and environmental, 
fundamental of quality control (QC), quality 
assurance (QA), quality management (QM); 
conceptual framework designing and work 
planning; designing with establishment, i.e. 
smart farm, smart materials, astronomy and 
medical equipment 

รายวิชา
ใหม่ 
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ไมมี 14117217 กระบวนการทางฟิสิกส์        3(3-0-6) 

              อุตสาหกรรมและระบบควบคุม 
              คุณภาพ 2  
              Industrial Physics Processes and  
              Quality Control Systems 2 
     ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในสถาน
ป ร ะก อบ ก า ร  ตั ว อ ย่ า ง ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ                        
การวางแผนการควบคุมคุณภาพ การออกแบบและ
สร้างต้นแบบอุปกรณ์/ชิ้นงานตามโจทย์ของสถาน
ประกอบการด้านต่างๆ เช่น เกษตรอัจฉริยะ วัสดุ                 
อัจฺฉริยะ ดาราศาสตร์ และเครื่องมือแพทย์ 
     Analytical and problem solving skills; 
examples of quality control, quality control 
planning; designing and prototyping with 
establishment, i.e. smart farm, smart materials, 
astronomy and medical equipment 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 14101318    หุ่นยนต์เบื้องต้น             3(2-2-5) 
                 Introduction to  
                 Autonomous Ground  
                 Vehicle Robotics  
     ระบบหุ่นยนต์เอจีวีและการประยุกต์ในโรงงาน 
หลักการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์และการควบคุมหุ่นยนต์ 
หลักการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรกลส าหรับการตัดสินใจ
ใ น ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่ ข อ ง หุ่ น ย น ต์  ก า ร เ ขี ย น
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคีย์บอร์ด การหลบหลีก
สิ่งกีดขวางด้วยเครื่องจักรกล การเขียนโปรแกรมการ
ติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่วัตถุ  
     AGV robot system and industrial 
applications; the principle of robot motion and 
control; the principle of machine learning for 

รายวิชา
ใหม่ 
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Robot's motion decision; Robot control 
programming with keyboard; Collision 
avoidance with machine learning; Object 
trajectory track coding  

4101455 สัมมนาทางฟสิกส์                2(1-2-3)  
             Seminar in Physics  
         หัวข้อการสัมมนาครอบคลุมเนื้อหาวิชาทาง             
ด้านฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ประยุกต์ โดย ค้นคว้าบทความ
หรืองานวิจัยที่เผยแพร่ในหนังสือ วารสารวิชาการ 
หรือสื่อออนไลน์ น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์แลว        
อภิปรายอย่างมีเหตุผล ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
        Seminar topics including subject 
matters in physics or applied physics by 
searching in articles or research paper 
announced in books, journals or online media 
to analyze and synthesize for reasonable 
discussion following the scientific method  
 

14117319  สัมมนาทางฟิสิกส ์            2(1-2-3) 
               อุตสาหกรรม  
               Seminar in Industrial Physics  
         หัวข้อการสัมมนาครอบคลุมประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวกับความก้าวหน้า  ความเปลี่ยนแปลง และ
ความคิดประเด็นใหม่ ๆ ด้านฟิสิกส์อุตสาหกรรมหรือ
ฟิสิกส์ประยุกต์ เพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจ โดยค้นคว้า
บ ท ค ว า ม ห รื อ ง า น วิ จั ย ที่ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ห นั ง สื อ 
วารสารวิชาการ หรือสื่อออนไลน์ น ามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แล้วอภิปรายอย่างมีเหตุผล ตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ น าไปสู่การน าเสนอประเด็นปัญหาใน
รูปแบบเวทีสัมมนา 
     Seminar topics including subject matters, 
regarding progress change and new ideas for 
Industry Physics or applied Physics, to learning 
and understanding by searching in articles or 
research publications in books, journals or 
online media to analyze and synthesize for 
reasonable discussion following the scientific 
method, lidding to the problems and issues in 
seminar 
 
 
 
 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
ไม่มี 14117320   ระบบสมองกลฝังตัวและ    3(2-2-5) 

                ปัญญาประดิษฐ์  
                Embedded System for  
                Smart Farm Technology 
          ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝัง
ตัว การพัฒนาโปรแกรมส าหรับการควบคุมระบบ
สมองกลฝังตัว การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ส าหรับ
ระบบสมาร์ทฟาร์ม ปฏิบัติการการพัฒนาระบบสมาร์ท
ฟาร์ม หลักการ ปริภูมิปัญหาและวิธีการค้นหา ฮิวริ
สติก ตรรกะ และการอนุมาน ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้
ด้วยเครื่องจักร การเรียนรู้ เชิงลึก เครื่องมือทาง
ปัญญาประดิษฐ์ สาธิตการท างานของระบบสมองกล
ฝังตัวส าหรับปัญญาประดิษฐ์ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ     
     Basic theory and application of embedded 
system; the development of program for 
embedded system control; sensors 
application for smart farming system; the 
development of smart farming system 
workshop; the principle of artificial 
intelligence, problem spaces and search 
techniques, heuristic, logic and inference, 
machine learning algorithms, deep learning, 
artificial intelligence tools; the demonstration 
of embedded system mechanism for artificial 
intelligence in smart technology 
 
 
 

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
4101454 การวิจัยเฉพาะทางฟสิกส์       3(0-6-3)  
             Selected Researchin Physics  
        ความหมายและความส าคัญของการวิจัย
กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ทักษะปฏิบัติ  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยทาง         
ฟสิกส์   
        Meaning and significance of 
research,scientific research, practice skill, data 
analysis method  and statistics used in physics 
research  
 

14117321 การวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์     3(2-2-5) 
              อุตสาหกรรม 
              Selected Research in Industrial  
              Physics 
    ความหมาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
วิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การสืบค้นข้อมูล 
การก าหนดปัญหา ตัวแปรและสมมติฐาน ระเบียบวิธี
วิจัย สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและ
การลงข้อสรุป การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย 
เทคนิคและวิธีการวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
จรรยาบรรณของนักวิจัย ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรงานวิจัย 
ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและการ
น าเสนอผลงานวิจัย 
     Meaning, objectives and aims of research, 
types of research, research methodologies, 
literature review and problem identification, 
identifying research problems and hypothesis; 
Statistics and data analysis, discussion and 
conclusion, writing research proposal and 
research report; research technique for 
specific purpose; ethic of researchers, 
copyright and research patents; research 
practice and research presentations. 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ไม่มี 34117322   อุปกรณ์การทดลอง        6(3-6-9) 
                ฟิสิกส์ตามแนวทาง STEM 
                Physics Experiment  
                Equipment According to STEM  
      ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 
การออกแบบชุดการทดลองฟิสิกส์ตามแนวทางสะเต็ม 
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเซนเซอร์ใน

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
อุปกรณ์การทดลอง การสร้ า งชิ้ น งานต้นแบบ 
เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว  การเชื่อมต่อเพ่ือ
การแสดงผลการทดลอง การตรวจเช็ค และซ่อมแซม
อุปกรณ์เบื้องต้น 
       Basic knowledge about full education 
designing a physics experiment set following 
the stem education; electronic circuit design; 
sensor system in experimental equipment; 
rapid prototype; technology connection for 
display of test results, basic equipment 
inspection and reparation 

ไม่มี 34117323 โรงเรือนอัจฉริยะ             6(3-6-9) 
              สําหรับการเกษตรแม่นยํา 
               Smart Greenhouse for  
               Precision Farming 
     อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาเช่น 
ความกดอากาศ อุณหภูมิ  ลม เมฆ หยาดน้ าฝน      
ทัศนวิสัย และแสงแดด ที่มีต่อการเกษตร ระบบการ
ปลูกพืชที่ควบคุมสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก 
คุณลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปของโรงเรือนอัจฉริยะ 
ระบบควบคุม โรงเรือนอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ ระบบ
บริหารจัดการปลูกพืชผ่านสมาร์ทโฟนในโรงเรือน 
ระบบตั้งเวลารดน้ าอัตโนมัติ และระบบพลังงาน
ทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะ การออกแบบโรงเรือน
อัจฉริยะ การประกอบระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ
แบบอัตโนมัติ ระบบตั้งเวลารดน้ าอัตโนมัติในโรงเรือน
อัจฉริยะ ระบบพลังงานทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะ
การทดลองระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะแบบ
อัตโนมัติ 

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
     Introductory meteorology, meteorological 
factors such as air pressure, temperature, 
wind, clouds, precipitation, visibility and 
sunlight on agriculture. planting system 
controling the growing environment smart 
house features and general features intelligent 
automatic house control system management 
system for growing crops via smartphones in 
greenhouses automatic water timer and 
renewable energy systems in smart houses 

ไม่มี 14117324 สหวิชาการสําหรับนักศึกษา  3(2-2-5) 
              ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 1       
              Interdisciplinary for Industrial  
              Physic Students 1                                
    การออกแบบเพ่ือการผลิตและการออกแบบเพ่ือ
การประกอบ การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต การ
ออกแบบชิ้นงานแบบสองมิติ  และสามมิติ  ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
    Design for manufacturing and design for 
assembly; design of two-dimensional and 
three-dimensional work pieces with computer 
programs 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 14117325 สหวิชาการสําหรับนักศึกษา  3(2-2-5) 
              ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 2    
              Interdisciplinary for Industrial  
              Physic Students 2                                  
    หลักการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบ ประเภทการขึ้นรูป 
เครื่องมือส าหรับขึ้นรูปวัสดุ ปฏิบัติการขึ้นรูปวัสดุที่
เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
วัสดุ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครื่องมือทางโลกศาสตร์
และดาราศาสตร์ วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ 
    Principles of prototypes forming, type of 
forming,  forming instruments, material 
forming laboratory for industrial physics such 
as material industry, smart electronics, earth 
science and astronomy instruments, medical 
materials and tools  

ไม่มี 14117326 มาตรวิทยาและเครื่องมือวัด  3(2-2-5) 
              Metrology and Measuring  
              Instrument 
    ปริมาณทางกายภาพ และระบบของหน่วย ระบบ
ของการวัด การวิเคราะห ์และการแสดงผลการวัด การ
สืบย้อน การสอบเทียบอุปกรณ์ หลักมูลฐานของระบบ
คุณภาพและลอจิสติก ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน 
เทคนิคการวัดในอุตสาหกรรมเครื่องวัดและตัวตรวจวัด
ในอุตสาหกรรม 
    Physical quantity and unit system;  
measurement systems, analysis and display of 
measurement; traceability; equipment calibration; 
Fundamentals of quality and logistics systems; 
Standard laboratory; Measurement techniques in 
the industry; Instrumentation and detectors in the 
industry 

รายวิชา
ใหม่ 

ไม่มี 14117427 การบริหารและการจัดการ    2(2-0-4) 
              องค์กรอุตสาหกรรม 
     Industrial Management and  
              Organization 
    ความรู้ เบื้องต้นของการจัดการอุตสาหกรรม 
ผู้บริหารและหน้าที่ของผู้บริหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
และการพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนจัดวางสิ่ง
อ านวยความสะดวก การควบคุมคุณภาพ การบริหาร
การตลาด การวางแผนและควบคุมบริหารพัสดุคงคลัง 
การบริหารการเงิน 
     Introduction to Industrial management, 
Management and duties of executives, 
Product development and sales forecasting, 
facility planning, quality control, Marketing 
management, inventory planning and 
management, financial management  

ไม่มี 14117428  หลักธุรกิจพื้นฐาน             3(2-2-5) 
                สําหรับฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
                Business principles for  
                Industrial  Physics 
         ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
ประเภทของธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับนักวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้จะเป็นการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์
ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ไปจนถึงวิเคราะห์แนวโน้มของการ
เป็นผู้ประกอบการในอนาคต เพ่ือช่วยเสริมสร้าง
ความรู้และน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและ
บริหารองค์การได้เป็นอย่างดี 
     Introduction to business management, 
Knowledge about business, type of business 
and properties of businessperson relative to 
scientists,  entrepreneurship, problem analysis, 
opportunities of entrepreneurs and analysis of 
trends to entrepreneurship in the future, and 

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
enhancement  of knowledge and application 
to administration 

ไม่มี 14117429  อุตุนิยมวิทยาและ              3(3-0-6) 
                ฟิสิกส์บรรยากาศ 
                 Meteorology and  
                Atmospheric Physics 

ความส าคัญของอุตุนิยมวิทยาส่วนประกอบและ
โครงสร้างของบรรยากาศ การแผ่รังสีสุริยะเมฆความ
กดอากาศความสัมพันธ์ของความร้อนอุณหภูมิ  
ความชื้น และลมอุตุนิยมวิทยาในเขตร้อนชื้นการ
ประยุกต์อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการเกษตรความสัมพันธ์
ระหว่างอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์การ
แผ่รังสีและปรากฏการณ์ทางแสงบรรยากาศและ
องค์ประกอบของบรรยากาศรังสีจากดวงอาทิตย์                    
อุณหพลศาสตร์ของบรรยากาศมวลอากาศและการเกิด
ลมพลังงานลมเสถียรภาพและการเคลื่อนที่ของมวล
อากาศการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
      Importance of meteorology;composition 
and structure of atmosphere,solar radiation 
,cloud,air pressure;relationship of temperature 
moisture wind;meteorology in tropical zone 
;applications of meteorology for 
agriculture;relationship between hydrology 
and meteorology radiation and 
phenomena;atmosphere and atmospheric 
composition,solar radiation ;atmospheric 
thermodynamics;air mass and wind 
formation;wind power;hydrostatic stability and 
convection of airmass;climate changes 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
4101372  เตรียมฝกึประสบการณ              2(180) 
              วิชาชีพฟิสิกส์และเตรียมสหกิจศึกษา  
             Preparation for Professional                    
             Experience in Physics and  
             or Preparation for  
             Cooperative  Education in physics 
        จัดกิจกรรมเตรียมความพร อมของผู้ เรียน      
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการวางตัว 
การปรับตัว การสื่อสาร การใช้ทักษะปฏิบัติการ 
ลักษณะและโอกาสของการ ประกอบอาชีพ การ
พัฒนาคุณลักษณะบุคคลที่ เหมาะสมกับวิชาชีพ
ความหมายสหกิจศึกษา การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
งานและอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนา 
อาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะการ
สัมภาษณ์ ทักษะการท างาน  การตัดสินใจ การ
ประเมินตนเองและการก าหนดเป้าหมาย  
        Preparation of students before taking 
professional practice; posing; adaptation; 
communication; skill of laboratory; 
characteristic and opportunity of career; 
development of individual personality of 
profession; meaning of cooperative 
education; counseling about work and career; 
personality and; career development; writing 
jobs application; interview skill; career skill; 
decision-making; self-assessment and 
targeting  
 

14117330  การเตรียมสหกิจศึกษา       2(2-0-4) 
               และสหกิจศึกษานานาชาติทางฟิสิกส์ 
               อุตสากรรม  
               Pre-cooperative Education and      
               International Pre-cooperative  
               Education in Industrial Physics 
    การเตรียมความพร้อมด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ 
ศิลปะการพูด จรรยาบรรณวิชาชีพด้ านฟิสิกส์
อุตสาหกรรม เจตคติที่ดีในการท างานร่วมกันเป็นทีม 
คุณธรรม จริยธรรม การสมัครงานสหกิจศึกษาและสห
กิจศึกษานานาชาติ  การเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษ 
การขอวีซ่าและการเดินทางส าหรับสหกิจศึกษา
นานาชาติ  การน าเสนอผลงาน และการเขียนรายงาน
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
    Preparation of behavior, personality, 
oratory, physics industrial professional ethics, 
positive attitude for teamwork, moral, ethical, 
cooperative and international cooperative 
education application, Writing an English 
resume, visa requirement and travel, 
presentation and report writing in the level of 
national and international 

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
4101474 สหกิจศึกษา                        6(600)  
             Cooperative Education  
        ฝึกงานทางฟิสิกส์ในสถานประกอบการไม่                           
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เพ่ือแก้ปัญหาในองค์กร  งานที่
ได้รับมอบหมายควรเป็นโครงงานอิสระ มีการก าหนด
เป้าหมายอย่าง ชัดเจน นักศึกษาต้องท าบันทึกการ
ท างานประจ าวัน น าเสนอผลงานโดยสัมมนาหลัง                            
ฝึกงาน          
        Work training of physics in 
establishment with period at least 16 weeks 
to solve the problem in organization; assigned 
tasks as in independent project; clearl target; 
recording daily work; presentation in seminar 
after training 

14117432  สหกิจศึกษาทางฟิสิกส ์           6(600) 
               อุตสากรรม  
               Cooperative Education in  
                Industrial Physics   
     ปฏิบัติ งานด้านฟิสิกส์ อุตสาหกรรมในสถาน
ประกอบการ การจัดท าโครงงาน การเขียนรายงาน 
และการน าเสนอผลงาน 
     Working in Industrial physics in corporation, 
preparation of project, report writing and 
presentation  
 
 
 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ไม่มี 14117433   สหกิจศึกษานานาชาติ          6(600) 
                ทางฟิสิกส์อุตสากรรม 
                International Cooperative  
                Education in Industrial Physics 
    ปฏิบัติ งานด้านฟิสิ กส์ อุตสาหกรรมในสถาน
ประกอบการต่างประเทศ การจัดท า โครงงาน                 
การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานระดับ
นานาชาติ 
     Working in Industrial physics in the 
international corporation, preparation of 
project, report writing and international 
presentation 

รายวิชา
ใหม่ 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2586/2563   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศึกษาความต้องการจ าเป็น                   
และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4318 /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2 /2563 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา  
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาและรหัสชุดวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

ชื่อ – สกุล ผูทรงคุณวุฒิ  

1. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ 
ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 จ านวนนักศึกษาในตารางที่ 2.5 ระบุรับปีละ 30 คน 

ในขณะที่ตัวเลขจ านวนนักศึกษาที่ใช้ในการค านวณ

รายจ่าย 40 คน  

ป รั บ ป รุ ง ข้ อ มู ล จ า น ว น

นักศึกษาเป็น 40 คน 

2 ร า ย วิ ช า  4102105 เ ค มี พ้ื น ฐ า น  General 

Chemistry 3(2-2-5) แ ล ะ  4102106 ชี ว วิ ท ย า

พ้ื น ฐ า น  General Biology 3(2-2-5) ค ว ร เ พ่ิ ม

ปฏิบัติการรายวิชาละ 1 หน่วยกิต 

เ พ่ิ ม ร ายวิ ช า  14102106

ปฏิบัติการเคมี พ้ืนฐาน และ 

1 4 1 0 3 1 0 7  ป ฏิ บั ติ ก า ร

ชีววิทยาพ้ืนฐาน 

3 การจัดตั้ งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ ให้ เป็น

มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างบุคลากรทางการสร้างศึกษาที่

เป็นเลิศ รวมทั้งมีส่วนในการเสริมสร้างให้การเรียน

การสอนในสาขาฟิสิกส์มีความเข้มแข็ง ดังนั้น

วัตถุประสงค์หลักสูตรฟิสิกส์ อุตสาหกรรมควร

สนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งด้วย  

ปรับปรุ งวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรให้มีความสอดคล้อง

กับการจัดตั้งของมหาวิทยาลัย 

 
 2. รศ. ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 เพ่ิมเติม อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่เกี่ยวกับงานช่าง เ พ่ิม เติ มข้ อมู ล ครุ ภัณฑ์  ที่

เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่าง 

2 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้มีการประยุกต์กับ

ฟิสิกส์ในงานอุตสาหกรรม 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
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 3. ดร.อธิโรจน์ มะโน 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 รายวิชาที่จะท าให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะด้าน 

เซ็นเซอร์ยังไม่ครอบคลุมควรเพ่ิมรายวิชา เช่น 

ไมโครคอนโทรเลอร์ เป็นต้น 

เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า 

ไมโครคอนโทรเลอร์ 3(2-2-5) 

ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ 
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ภาคผนวก ญ  

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งที่  10 / 2563  

เมื่อวันที่  22   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่  10 / 2563  เมื่อวันที่  22   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563 

ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1. ปรับลดหน่วยกิต เพ่ือให้นักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาได้

เร็วขึ้น 
ด าเนินการปรับลดจ านวนหน่วยกิต 
จาก 124 หน่วยกิตเป็น 120 หน่วยกิต 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ 3 ควรตัดข้อความ 
“แก้ปัญหาท้องถิ่นชายแดนใต้” 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

3. หมวดที่ 3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ไม่ควรระบุ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษานั้นมีปัญหาเรื่อง
อะไรบ้าง เช่น ปัญหาความรู้พ้ืนฐาน ปัญหาภาอังกฤษ 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

4. ทบทวนการระบุ จุดด า (ความรับผิดชอบหลัก) จุดขาว 
(ความรับผิดชอบรอง) ทุกรายวิชาเนื่องจากมีจุดขาว 
(ความรับผิดชอบรอง) มากเกินไป 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

5. ชุดวิชาและรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ส่วน
ใหญ่เป็นวิชาที่น่าสนใจ เช่น วิชาอุปกรณ์ทดลองฟิสิกส์
ตามแนวทาง STEM วิชาโรงเรือนอัจฉริยะส าหรับ
การเกษตรแม่นย า วิชาหุ่นยนต์เบื้องต้นส าหรับงาน
โรงงานอัจฉริ ยะ วิ ชาระบบสมองฝั งตั วส าหรับ
เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม วิชาวัสดุฉลาด จึงไม่ควรเป็น
วิชาเลือกควรอยู่ในกุ่มวิชาบังคับ 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

6. วิชาแกนที่มีทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น วิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
3(3-0-6) วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-0) ควร
รวมเป็น 1 รายวิชา 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

7. ตรวจสอบการก าหนดหน่วยกิตให้ถูกต้อง เช่น 1(0-3-0) 
2(0-2-4) , 3(2-4-3) , 3(0-3-6) 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

8. วิชาชีววิทยาพ้ืนฐานตรวจสอบการพิมพ์ค าผิด เว้นวรรค
ให้ถูกต้อง 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

9. วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์อุตสาหกรรม ค าอธิบาย
รายวิชาไม่เห็นถึงเรื่องฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 
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ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
10. วิชาภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส์อุตสาหกรรม ค าอธิบาย

รายวิชาไม่เห็นถึงเรื่องภาษาอังกฤษ 
ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

11. วิชาวัสดุฉลาด ค าอธิบายรายวิชาไม่เห็นถึงเรื่องวัสดุ
ฉลาด 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

12. วิชาปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ค าอธิบายรายวิชาควร
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นปฏิบัติการทดลองอะไร 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

13. ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาทักษะภาอังกฤษ
ส าหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากเขียนในรูปแบบ
วัตถุประสงค์ 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

14. วิชาสหกิจศึกษานานาชาติทางฟิสิกส์ อุตสาหกรรม 
ค าอธิบายรายวิชาไม่สัมพันธ์กับชื่อวิชา ควรเพ่ิมเติม
เ รื่ อ ง ก า ร เ ต รี ย มคว ามพร้ อมสหกิ จน านาชาติ                        
ระบบสหกิจ ลักษณะงาน รูปแบบ บทบาทหน้าที่ของ
นักศึกษา การเตรียมก่อนเดินทาง แบบฟอร์ม เอกสาร
รับรอง รูปแบบการเขียนรายงาน สถานประกอบการ 
การนิเทศ การประเมิน แนวทางปฏิบัติส าหรับนักศึกษา 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

15. ทบทวนการเขียนหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

16. หมวดที่7 การประกันคุณภาพ ข้อที่  5 หลักสูตร                                    
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ให้แยกหัวข้อเป็น 
5.1 หลักสูตร 5.2 การจัดการเรียนการสอน 5.3 การ
ประเมินผู้เรียน 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

17. ตรวจสอบภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร                   
ในหัวข้อหมายเหตุให้ระบุให้ชัดเจนว่าปรับปรุงอะไร 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฎ 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

ในคราวประชุมครั้งที่  4 /2563  เมื่อวันที่  17 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.   2563 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่  4 /2563  เมื่อวันที ่ 17 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.   2563 

ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1. ตรวจสอบการเขียนหน่วยกิตของรายวิชา 

14117321 ก า ร วิ จั ย เ ฉ พ า ะ ท า ง ฟิ สิ ก ส์

อุตสาหกรรม 34117322 อุปกรณ์การทดลอง

ฟิสิกส์ตามแนวทาง STEM และ 34117323 

โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับการเกษตรแม่นย า 

แก้ไข การเขียนหน่วยกิต            

ตามข้อแนะน า 

2. ตรวจสอบรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชา

เป็นภาษาอังกฤษ  

แก้ไข ตรวจสอบตามค า

เสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฐ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

 
 

 
 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  

2.  ช่ือ – สกุล       ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ                     
3. ตําแหน่งทางวิชาการ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
4. สังกัด                       คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                           
5. ประวัติการศึกษา 
  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน 2562 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. ฟิสิกส์ 2549 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทักษิณ กศ.บ. วิทยาศาสตร-์ฟิสิกส์ 2547 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  

6.1.2 ตํารา หนังสือ 

6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  

 6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
อาอีเสาะ อีซอ,  ไซตง จินตรา และ อีลีหย๊ะ สนิโซ. (2562). การพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้า

กังหันลมขนาดเล็กมากอย่างง่ายส าหรับครัวเรือนที่อยู่ชายทะเล . วารสารฟิสิกส์

และวิทยาศาสตร์ทั่วไป. 3(1) : 43-46. 

อิสเราะฮ์ เจ๊ะต า,  มูฮ าหมัดฮากิม แวนูเซ็ง,  แวรุสนานี หะมะ และ อีลีหย๊ะ สนิโซ. (2562). 

การปรับปรุงมอเตอร์ส าหรับเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดจิ๋ว . วารสารฟิสิกส์

และวิทยาศาสตร์ทั่วไป. 3(1) : 93-96. 

จักราวุฒิ เตโช และ อีลีหย๊ะ สนิโซ. (2561). การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน

แบบธรรมชาติของกล้วยหอมและเผือกสีม่วงอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ . 

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 

10(20) : 1-12. 

อีลีหย๊ะ สนิโซ,  สมกรณ์ ชัยวรากรณ์,  มารียานี แมแลแมง  และ กัสมีรา กูโน. (2558). การ

วัดค่าความเข้มข้นน้ ายางพาราด้วยเทคนิคตัวเก็บประจุทรงกระบอก . วารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 10(1) : 105-119. 

อีลีหย๊ะ สนิโซ,  มะรูดิง กาซา และ ฮูเซ็ง ชายดานา. (2557). กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋ว

ส าหรับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน :  กรณีศึกษา ณ ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ  จ.

นราธิวาส.  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 9(2) : 61-71. 

Putri, N.D., Handayanto, S.K., Hidayat, A. and Saniso, E. (2020). Students’ 

scientific reasoning skills in a fluid and its correlation with project 

activity. Journal of Physics: Conference Series. 1567: 1-6. 

(doi:10.1088/1742-6596/1567/3/032083) 

Thainiramit, P., Wahab, Y., Zin, M.Z.M., Saniso, E., Techato, K., and Muensit, N. 

(2019). Development of a Technique for Energy Storage Using a 

Piezoelectric Generator for Low-Power Consumption Devices 

Supporting Stand-Alone Wireless Sensors for Smart Systems. The 

International Journal of Integrated Engineering. 11(1) : 39-44. 
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Oktavianti, E., Handayanto, S.K., Wartono and Saniso, E. (2018). Student’s 

Scientific Explanation in Blended Physics Learning with E-Scaffolding. 

Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. 7(2) : 181-186.  

6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

(ไม่มี) 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 

มูฮัมหมัด สุระก าแหง,  ฮาซัน หะยีเด็ง,  นูรฮูดา สะมาแอ,  ฮาหยาด โต๊ะเส็น  และ อีลีหย๊ะ 
สนิโซ. (2563). การพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่  5 (NSCIC2020) 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563. (หน้า 1125-1132). คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : นครศรีธรรมราช.  

ซูลกิฟลี สิเดะ,  อดุลย์ ดือเระซอ,  นูรา มามุ,  ฮาฟเสาะ ดอเลาะหมิ  และ อีลีหย๊ะ สนิโซ. 
(2563). การปรับปรุงเจนเนอเรเตอร์ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ าขนาด
เล็ก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่  5 (NSCIC2020) 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563. (หน้า 294-304). คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย : นครศรีธรรมราช.  

มูฮามัดคอยรี หะยีบากา,  กัรตีนี ยาโงะ,  นิฟัรฮานาน สะดีกา,  นัสรู ตือง๊ะ,  ลุตฟี สือนิ,  
อดุลย์สมาน สุขแก้ว และ อีลีหย๊ะ สนิโซ. (2563). อิทธิพลของระดับน้ าในท่อต่อ
สมรรถนะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดจิ๋ว. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้  
ค รั้ ง ที่  5 ( NSCIC2020)  6- 7 กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 3. ( ห น้ า  305-313) .                                                  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี  : 
นครศรีธรรมราช.  

นูรีดา ลามอ,  แวรุสนานี หะมะ,  อดุลย์สมาน สุขแก้ว  และ อีลีหย๊ะ สนิโซ. (2562). การ
ลดความชื้นชิ้นส้มแขกด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่าย . ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้ง
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ที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 7-8 
กุมภาพันธ์ 2562. (หน้า 1-8). มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สงขลา.  

อดุลย์สมาน สุขแก้ว,  อีลีหย๊ะ สนิโซ,  ลุตฟี สือนิ,  วาริษา วาแม,  ปานทิพย์ บุญส่ง,  
จันทนา กุญชรรัตน์  และ ศรีอุบล ทองประดิษฐ์. (2560). การศึกษาต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ในกระบวนการผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรด (Ananas 
comosus). ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13  
2 มิถุนายน พ.ศ. 2560. (หน้า 401-407). มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : เชียงใหม่  

Suwasono, P., Suyudi, A., Pramono, N.A. and Saniso, S. (2019). The Use of 
Blended Learning as an Attempt to Imrove Student’s Higher Order 
Thinking Skills. in Proceeding of 2nd International Conference on 
Teacher Education Renovation (ICTER) Conjunction with the 
International Annual Meeting on STEM Education (I AM STEM 
2019), 27th-29th September 2019. (pp. 1-6). Thai Nguyen University of 
Education (TNUE): Vietnam 

Saniso, E., Sukeaw, A., Seni, L., Wamae, W., Hayibaka, M. and Rojanasuwan, S. 
(2019). Estimation of convective heat transfer coefficient in agricultural 
product under solar drying conditions. in Proceeding of 2nd 
International Conference on Teacher Education Renovation 
(ICTER) Conjunction with the International Annual Meeting on 
STEM Education (I AM STEM 2019) 27th-29th September 2019.                               
(pp. 1-5). Thai Nguyen University of Education (TNUE): Vietnam.  

Saniso, E., Sukeaw, A., Pisapak, P., Chaiwarakorn, S., Madahae, S., Thainiramit, 
P., and Sulong, M., (2018), The Designing and Constructing of the 
Simplest Pico-hydropower Generator for the Rural Community. in 
Proceeding of 5th International Conference on Research, 
Implementation and Education of Mathematics and Science  7th-
8th May 2018. (pp. 244-253). Yogyakarta State University: Indonesia.  

Sukkaew, A., Saniso, E., Thainiramit, P.,  Sulong, M., Adair, A., seni, L., Madahae, 
S., Pisapak, P., and Denprapha, N., (2018), Efficiency of Ethanol 
Production from Bagasse by Using Batch Fermentation With Various 
Types of Microorganisms. in Proceeding of 5th International 
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Conference on Research, Implementation and Education of 
Mathematics and Science 7th-8th May 2018. (pp. 528-533).Yogyakarta 
State University: Indonesia.  

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด                  
(ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  

6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 

6.3.3 สารานุกรม 

6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 
7.  ประสบการณ์สอน 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี 5 ปี  
  ชื่อวิชา  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1     1(0-3-0) นก. 
  ชื่อวิชา  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์    1(2-0-1) นก. 
  ชื่อวิชา  การวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์     1(0-6-3) นก. 
  ชื่อวิชา  กลศาสตร์วิศวกรรมทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  การเขียนแบบวิศวกรรมและการออกแบบโรงงาน  3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  พลังงานทดแทน 2     3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  สหกิจศึกษาทางฟิสิกส์     6(600) นก. 
  ชื่อวิชา  หลักฟิสิกส์      3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์     1(0-3-0) นก. 
 ชื่อวิชา  ฟิสิกส์ 1       3(3-0-0) นก. 
 ชื่อวิชา  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1     1(0-3-0) นก. 
 ชื่อวิชา  ฟิสิกส์ 2       3(3-0-0) นก. 
 ชื่อวิชา  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2     1(0-3-0) นก. 

ชื่อวิชา กลศาสตร์ 1         3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา อุณหพลศาสตร์        3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์      1(0-3-2) นก. 
 ชื่อวิชา อุณหพลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  3(3-0-6) นก. 
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 ชื่อวิชา ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1(0-3-0) นก. 
 ชื่อวิชา  ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานฟิสิกส์   3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต     2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์    2(90)    นก. 
 ชื่อวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์     5(450)  นก. 
 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท     
    ไม่มี 

 
 

                                                        (ลงชื่อ) .................................. เจ้าของประวัติ 
                                                                (...ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ...) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

1. อาจารยป์ระจําหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

2. ชื่อ – สกุล ผศ.อาบีดีน  ดะแซสาเมาะ   
3. ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. ฟิสิกส์ 2551 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. ฟิสิกส์ 2547 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตํารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

  Salea, A., Dasaesamoh, A., Prathumwan, R., Kongkaew, T. and Subannajui, K. 
(2017). CuFeO2 formation using fused deposition modeling 3D printing 
and sintering technique. Journal of Physics: Conference Series. 
901(1): 012073. 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่ มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ (ไม่มี) 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  
(ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 11 ปี 
ชื่อวิชา พ้ืนฐานทางฟิสิกส์   2  นก. 
ชื่อวิชา วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์  4 นก. 
ชื่อวิชา หลักฟิสิกส์  3 นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์  3 นก. 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1  3 นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาทางฟิสิกส์  3 นก. 
ชื่อวิชา อิเล็กทรอนิกส์ 1  3 นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1  3 นก. 
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3 นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาวิทยาศาสตร์  2 นก. 
ชื่อวิชา ฟิสิกส์สถานะของแข็ง  3 นก. 
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7.1.2  ระดับปริญญาโท     
   ไม่มี 

 
 
 

(ลงชื่อ)........ .................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (ผศ.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1. อาจารยป์ระจําหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

2. ชื่อ – สกุล นายสมกรณ์  ชัยวรากรณ์   
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง วท.ม. ฟิสิกส์ 2553 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง วท.บ. ฟิสิกส์ 2544 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตํารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Sommkorn Chaiwarakorn, Adulsman Sukkaew, Salmee Chemasalae,Chewa 
Thassana,.  ( 2018) .  ANALYSIS OF PHYSICAL PROPERTIES OF 
OPENCLUSTER M45BY CCD PHOTOMETRY TECHNIQUE, Jurnal Sains 
Dasar. 7(1)  : 12-16 

Sommkorn Chailwarakorn, Adulsman Sukkaew, Muhamadsamree 
Tohwaehayee, Atikah Cheama, Asmah Chaelee and Nurhasami Kasi. 
(2017).  The Verification Of Measurement Device For Dry Rubber 
Content In Latex By Parallel Plate Capacitor Technique. The 6th 
International Conference on Sustainable Energy and Green 
Architecture Smart Buildings and Eco Innovation 
Bangkok.  6(1).202-206. 

 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ (ไม่มี) 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด       
(ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 
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7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 7 ปี 

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา หลักฟิสิกส์ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์ 1 (0-3-2) นก. 
ชื่อวิชา อุตุนิยมวิทยา 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ดาราศาสตร์ 1 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการดาราศาสตร์ 1 1 (0-3-2) นก. 
ชื่อวิชา ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1 1 (0-3-2) นก. 
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา กลศาสตร์ 1 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ฟิสิกส์แผนใหม่ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา อุตุนิยมวิทยาพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา อุตุนิยมวิทยา  3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์ 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ธรณีวิทยา 1   3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ 1 (2-0-1) นก. 
ชื่อวิชา พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวิจัยเฉพาะทาง  3 (0-6-3) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์  1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา หลักกลศาสตร์ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการหลักกลศาสตร์ 1 (0-3-2) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (0-2-1) นก. 
ชื่อวิชา สหกิจศึกษา 6 (640) นก. 
ชื่อวิชา กลศาสตร์ควอนตัม 3 (3-0-6) นก. 
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7.1.2  ระดับปริญญาโท     
   ไม่มี 

 

 

(ลงชื่อ)................ .........................................เจ้าของประวัติ 

                                         (อาจารย์ สมกรณ์  ชัยวรากรณ์)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

2. ชื่อ – สกุล ดร.ดาริกา จาเอาะ 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร.ด. ฟิสิกส์ 2558 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 2552 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ.  ศึกษาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2547 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตํารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ไมมูน อินตัน, ไซนับ ดอเลาะ, ดาริกา จาเอาะ และ อดุลย์สมาน สุขแก้ว. (2560). การศึกษา

ปัจจัยที่ก่อเกิดโรค มะเร็งจากปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของเรดอน-222 ใน
ตัวอย่างน้ าดื่ม ด้วยเทคนิค RAD H2O. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 36(6) : 764-768. 

Jaaoh, D., Jarawae, R., Intan, M. and Chaidana, H. (2018). Electrostriction of 
Dielectric Elastomer Based on Natural Rubber/Graphene Composites 
for Actuator Applications. Applied Mechanics and Materials. 879(1) : 
32-40. 

Intan, M., Dorloh, S., Jaaoh, D., Sukkeaw, A. and Chiydana, H. (2017). 
Measurement and Analysis of Specific Activities 222Rn in Drinking 
Water Samples Collected from the Community Old Market Area at 
Amphur Meaung, Yala Province. Thaksin University Journal. 20(2) : 
38-43. 

Putson, C., Jaaoh, D. and Muensit, N. (2016). Large electromechanical strain at 
low electric field of modified polyurethane composites for flexible 
actuators. Materials Letters. 172(1) : 27-31. 

Jaaoh, D., Putson, C. and Muensit, N. (2016). Enhanced strain response and energy 
harvesting capabilities of electrostrictive polyurethane composites filled 
with conducting polyaniline. Composites Science and Technology. 122 (1) 
: 97-103. 

Jaaoh, D., Putson, C. and Muensit, N. (2015). Deformation on segment-structure 
of electrostrictive polyurethane/polyaniline blends. Polymer. 61( 1 )                                     
: 123-130. 

 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ (ไม่มี) 
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6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ  (ไม่มี) 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่

มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

ชื่อวิชา ฟิสิกส์ของคลื่น 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น 1 (0-3-6) นก. 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ฟิสิกส์แผนใหม่ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ฟิสิกส์เชิงสถิติ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวิจัยเฉพาะทาง 3 (0-3-6) นก. 
ชื่อวิชา กลศาสตร์ควอนตัม 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 (0-3-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิทยาศาสตร์ 
 เทคโนโลยีการอาหาร 1 (0-3-6)  นก. 
ชื่อวิชา ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 (0-3-6) นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์ 5 (450) นก. 
ชื่อวิชา สหกิจศึกษา 6 (600) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา 2 (180) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาทางฟิสิกส์ 2 (1-2-3) นก. 
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7.1.2  ระดับปริญญาโท     

   ไม่มี 
 

 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 

                                   (อาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1. อาจารยป์ระจําหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

2. ชื่อ – สกุล นางสาวปาวีณา ดุลยเสรี   
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับ

การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ปร.ด. นาโนวิทยาและนาโน
เทคโนโลยี 

2560 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ 2552 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตํารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ  

 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Sattayarut V., Wanchaem T., Ukkakimapan P., Yordsri V., Dulyaseree P., 
Phonyiem M., Obata M., Fujishige M., Takeuchi K., Wongwiriyapan W., 
and Endo M. (2019). Nitrogen self-doped activated carbons by direct 
activation of Samanea saman leaves for high energy density 
supercapacitors. RSC Advances. 7(67) : 42064-42072 

Dulyaseree P., Fujishige M., Yoshida I., Toya Y., Banba Y., Tanaka Y., Aoyama 
T., Wongwiriyapan W., Takeuchi T., and Endo M. (2017) . Nitrogen-rich 
green leaves of papaya and Coccinia grandis as precursors of activated 
carbon and their electrochemical properties. RSC Advances. 7 ( 6 7 )  : 
4264-4272.  

Rattanamai S., Dulyaseree P., Wanchaem T., and Wongwiriyapan W. ( 2 0 1 7 ) . 
Optimized manganese oxide nanosheet/manganese oxide thin film/ 
multiwalled carbon nanotubes as hybrid electrode materials for 
supercapacitors. Materials Today: Proceedings. 4( 

5): 6404-6409. 
Fujishige M., Yoshida I., Toya Y., Banba Y., Oshida K., Tanaka Y., Dulyaseree P., 

Wongwiriyapan W., and Takeuchi K. ( 2 0 17 ) . Preparation of activated 
carbon from bamboocellulose fiber and its use for EDLC electrode 
material. Journal Environmental Chemical Engineering. 5 (2) : 1801–
1808. 

Wanchaem T., Rattanamai S., Dulyaseree P., Jarernboon W., and 
Wongwiriyapan W. (2016). Electrodeposition of Manganese Oxide 
Nanosheets as Supercapacitor Electrode Materials. Key Engineering 
Materials. 675-676 : 273-276.  

Dulyaseree P., Yordsri V., and Wongwiriyapan W. (2016). Effects of microwave 
and oxygen plasma treatments on capacitive characteristics of 
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supercapacitor based on multiwalled carbon nanotubes. Japanese 
Journal of Applied Physics. 55: 02BD05 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด                     
(ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 
7. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 2 ปี 

ชื่อวิชา การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานฟิสิกส์   3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา อิเล็กทรอนิกส์ 1  3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1  1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา ฟิสิกส์สถานะของแข็ง   3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน  3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาฟิสิกส์  2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์และ

เตรียมสหกิจ 
 2 (180) นก. 
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7.1.2  ระดับปริญญาโท     
   ไม่มี 

 

 

 

(ลงชื่อ).................. .......................................เจ้าของประวัติ 

                                     (ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


