รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
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ภาคผนวก (ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
ภาคผนวก (ข) ข้อมูลประวัติอาจารย์อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก (ค) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
ของผู้ใช้บัณฑิต
รายงานการสารวจข้อมูลศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตร พ.ศ. 2548
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องหลักสูตรวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ภาคผนวก (ง) คาสัง่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรฯ
และคาสัง่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ
ภาคผนวก (จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

25500081106787
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering and
Nanotechnology
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี)
Bachelor of Engineering (Materials Engineering and Nanotechnology)
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี)
B.Eng. (Materials Engineering and Nanotechnology)

3.วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ

ไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้
ภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับ ปรุงจากหลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าวัส ดุขั้น สู งและ
นาโนเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. 2555) เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
สภาวิชาชีพ.......เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่.......เดือน.......พ.ศ........
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรในภาคอุตสาหกรรม เช่น วิศวกรโลหะการ วิศวกรเซรามิกส์ วิศวกรควบคุมการผลิตหรือ
วิศวกรกระบวนการ เป็นต้น
8.2 ผู้สอน นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
8.3 เจ้าของกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ทางด้านวัสดุสมัยใหม่ เช่น อิเล็กโทรเซรามิกส์
เซรามิกส์วิศวกรรม วัสดุทนความร้อน วัสดุผสมอินทรีย์-อนินทรีย์ หรือวัสดุที่ประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 นายนิติ ยงวณิชย์
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Materials Science and Engineering) University of Pennsylvania, USA (2007)
M.S. (Materials Science and Engineering) University of Pennsylvania, USA (2003)
B.S. (Materials Science and Engineering and Engineering and Public Policy)
Carnegie Mellon University, USA (2001)
9.2 นายภัทร์ สุขแสน
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Engineering Materials) The University of Sheffield, UK (2007)
B.Sc. (Materials Science and Engineering) first class honour University of
Manchester Institute of Science and Technology, UK (2002)
9.3 นางสาววรดา หล่อยืนยง
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Materials Science and Engineering) University of Califonia-Berkeley,
USA (2006)
M.S. (Materials Science and Engineering) University of California-Berkeley,
USA (2002)
B.S. (Materials Science and Engineering) The Pennsylvania State University,
USA (2000)
9.4 นายอรัญ วสันตกรณ์
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Fuel Technology) The University of Sheffield, UK (2001)
วท.ม. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2530)
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9.5 นายสมจิตร ลาภโนนเขวา
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2539)
9.6 นายนฤทธิ์ ตรีอานรรค
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Materials Science) Oregon State University, USA (2013)
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2550)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยศิล ปากร พระราชวังสนามจัน ทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันการแข่งขันในตลาดการค้าโลกมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ในส่วนของประเทศไทยได้เข้าร่วมในกลุ่ม
เศรษฐกิ จ การค้ าที่ มี ผ ลประโยชน์ ส อดคล้ อ งกั น และผลั ก ดั น ให้ มี ก ารพั ฒ นาอาเซี ย นเป็ น เขตการค้ าเสรีแ ล้ ว
ซึ่งจาเป็นที่จะต้องพัฒนาสินค้าของไทยให้มีศักยภาพในก ารแข่งขันมากขึ้นทั้งในด้าน คุณภาพ มาตรฐาน และ
ประสิทธิภาพ เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทยในตลาดโลก เทคโนโลยีซึ่งมนุษย์พัฒนาขึ้นได้ช่วยในการทางาน
ห รื อ แก้ ปั ญ ห าต่ างๆ โด ย เฉพ าะเท ค โน โล ยี ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ วั ส ดุ มี ค วาม ส าคั ญ อย่ างม าก ต่ อ ก ารผ ลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเกิดจากพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นการนาองค์ความรู้มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ในปัจจุบันนาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตอันจะนามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในชีวิต สาขาวิชาจึงเห็นว่ามีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว
ให้ ทัน กับ สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจของโลกซึ่งมีการแข่งขัน อย่างสู งและดุเดือด เพื่อยกระดับให้ ประเทศไทย
มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยมุ่งความสาคัญไปที่ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและศักยภาพ ซึ่งหมายความ
ว่ า ทางสาขาวิ ช าจะต้ องผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม และความรั บ ผิ ด ชอบสู ง เพื่ อ ออกไป
ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชน ระดับประเทศ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขัน
ในตลาดโลกได้
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี เกิดการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมือง มีผลทาให้ประเทศต่างๆต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความ
เชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น มากขึ้ น แต่ ก ารเปลี่ ย นแปลงจะเร็ ว หรื อ ช้ า นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ที่ ม าเกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
ระดับการศึกษาของคนในสังคม การสื่อสารคมนาคม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เช่นการค้นพบ การประดิษฐ์ การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีผลทาให้ระบบ รูปแบบทาง
สังคมและวิถีชีวิตของมนุษย์เ ปลี่ยนแปลงไป สังคมไทยในปัจจุบันมีความแตกต่างทางความคิดที่ค่อนข้างมาก
ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อความเป็นเอกภาพ และทาให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างลาบากเนื่องมาจากปัญหา
ความขัดแย้ ง ดังนั้ น จึ งจ าเป็ น ต้ องมีการปรับ ตัวในหลายด้าน ทั้งทางการเมือง การปกครอง ความเป็น ธรรม
ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ควรผลิตบัณฑิตยุคใหม่ให้มี
ความรู้นอกเหนือจากความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์
ควรมีความรู้ทางด้าน ภาษาต่างชาติ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการเมือง
การปกครองด้ว ย ซึ่งหลั กสู ต รลั ก ษณะที่ กล่ าวมาจะมีค วามคล้ ายกับ หลั กสู ต รบั ณ ฑิ ตด้านวิท ยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ของประเทศที่พัฒ นาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบทวีปยุโรป เรียกได้ว่าเป็น
หลักสูตรพหุวิทยาการ ดังนั้น หลักสู ตรสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ของภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ จึงควรมีลักษณะเป็นพหุวิทยาการ และมีความสมดุลระหว่างศาสตร์แขนงต่างๆด้วย จึงจะทาให้
บัณฑิตยุคใหม่มีการพัฒ นาอย่างบูรณาการ พร้อมก้าวสู่สังคมการทางานเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติต่อไป
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลั กสู ตรมุ่งเน้ น ให้ผู้ เรียนมีความรู้ในลักษณะแบบพหุวิทยาการ โดยเน้นการบูรณาการความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง วิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการเพื่อให้บัณฑิตมี
มุมมองทั้งในแนวกว้างและแนวลึก รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน มีความเป็น
นักวิชาชีพ
และความเป็นผู้นาในด้านวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้านการเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้
ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา สามารถค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น ดังนี้
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย จานวน 33 วิชา
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(English for Everyday Use)
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(English Skills Development)
082 101 มนุษย์กับศิลปะ
(Man and Art)
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์
(Man and Creativity)
082 103 ปรัชญากับชีวิต
(Philosophy and Life)
082 104 อารยธรรมโลก
(World Civilization)
082 105 อารยธรรมไทย
(Thai Civilization)
082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Meditation for Self-Development)
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
(Art and Visual Culture)
082 109 ดนตรีวิจักษ์
(Music Appreciation)
082 110 ศิลปะการดาเนินชีวิตและทางานอย่างเป็นสุข
(Art of Living and Working for Happiness)
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and His Environment)
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
(Psychology and Human Relations)
083 103 หลักการจัดการ
(Principles of Management)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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083 104 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน
(Performing Arts in ASEAN)
083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
(Aspects of ASEAN Culture)
083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
(ASEAN Music Culture)
083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
(Creative Living)
083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
(Activities for a Creative Life)
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ
(International Experience)
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
(Sufficiency Economy and Social Development)
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computer, Information Technology and
Communication)
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
(Science and Technology in ASEAN Community)
084 107 พลังงานในอาเซียน
(Energy in ASEAN)
084 108 โลกและดาราศาสตร์
(Earth and Astronomy)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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13.1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 13 วิชา
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
(Communicative English for Applied Science)
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
(Technical English for Applied Science)
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
(Clean Technology and Environment)
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน
(Food and Life Style)
600 113 ศิลปะการดารงชีวิต
(Art of Living)
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
สาหรับการวิจัยด้านอาหาร
(Information Technology and Computer Applications
for Food Research)
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
(Biotechnology and Life Quality)
600 116 ภาวะผู้นากับการพัฒนา
(Leadership and Development)
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
(Energy and Environment for Life)
600 118 ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
(Business for Everyday Life)
600 119 ไฟฟ้าและความปลอดภัย
(Electricity and Safety)
600 120 การตลาดและการเงิน
(Marketing and Finance)
600 121 เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
(Network Technology and Communication)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ
คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 8 วิชา
511 104 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
(Calculus for Engineers I)
511 105 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
(Calculus for Engineers II)
513 100 เคมีทั่วไป
(General Chemistry)
513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
(General Chemistry Laboratory )
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
(General Physics I)
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
(General Physics II)
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
(General Physics Laboratory I)
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
(General Physics Laboratory II)

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

13.1.4 หมวดวิชาเฉพาะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
จานวน 7 วิชา
611 342 คอลลอยด์และพื้นผิวระหว่างวัฎภาค
3(3-0-6)
(Colloids and Interfaces)
611 361 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Safety Management in Industries)
611 415 บรรจุภัณฑ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Packaging)
611 461 การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับ
3(3-0-6)
วิศวกรกระบวนการเคมี
(Applications of Probability and Statistics for
Chemical Process Engineers)
611 462 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์โครงการ
3(3-0-6)
(Engineering Economy and Project Analysis)
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611 463 การจัดองค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม
กระบวนการเคมี
(Organization and Management in
Chemical Process Industries)
611 482 การเป็นผู้ประกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจ
(Entrepreneurship and Ventures Initiation)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

13.1.5 หมวดวิชาเฉพาะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
จานวน 1 วิชา
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
(Engineering Drawing)
13.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จานวน 1 วิชา
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)

3(3-0-6)

13.1.7 หมวดวิชาเฉพาะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จานวน 1 วิชา
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental of Electrical Engineering)
13.2 รายวิ ช าในหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนให้ ค ณะ/ภาควิ ช าอื่ น (คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
จานวน 2 รายวิชา
620 101 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
620 421 การกัดกร่อนและการป้องกัน
3(3-0-6)
(Corrosion and Protection)
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้างสรรค์วิศวกรวัสดุ มีความรู้คู่ปัญญา บูรณาการนาโนเทคโนโลยี
1.2 ความสาคัญ
เป็ นหลั กสู ตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และประเทศชาติ เนื่องจากในปัจจุบัน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมจาเป็นต้องอาศัยความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีทางด้านวัสดุ การผลิตบัณฑิต
ในสายวิชานี้ จึงเป็ นการสร้ างบุ คลากรที่ มีความรู้ ความเข้าใจถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของวัสดุ สามารถจัดการและ
ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์กระบวนการทางด้านวัสดุ และวิธีการผลิ ตที่
ประหยัด และมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ การส่งเสริมให้บัณฑิตได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี
จะทาให้บั ณฑิตมีความรู้และความเข้าใจที่จะนาวั สดุใหม่ที่มีสมรรถนะที่ดีกว่า และมีคุณสมบัติที่ดีกว่ามาพัฒนา
อุตสาหกรรมให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมวัสดุเชิงบูรณาการ เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะในการทาวิจัย
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้
1.3.3 เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ตที่ มี ความเป็ น นัก วิช าชีพ ในด้านอุต สาหกรรม มี ความใฝ่ รู้อ ย่างต่อ เนื่ องและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและมีความสานึก
ต่อสังคม
2. แผนการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์สาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อความสาเร็จของแผน และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและ
นาโนเทคโนโลยี ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด
ภายในระยะเวลา 5 ปี

กลยุทธ์
ติดตามและประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

12
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 3 ปี
แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญภายในระยะเวลา
2 ปี

กลยุทธ์
ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน
องค์กร และสถานประกอบการ
1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่
อาจารย์ เพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน
4. จัดกิจกรรมเสริมนอก
หลักสูตรที่เน้นทักษะการ
เรียนรู้ทั้ง
5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะแก่คณาจารย์
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. จานวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมทาง
วิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ
ของคณะ
แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ พัฒนาทักษะการสอนของ
1. จานวนโครงการการพัฒนา
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
อาจารย์ที่เน้นการสอนด้าน
ทักษะการสอนและการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ทักษะทางปัญญา ทักษะ
5 ด้าน
ภายในระยะเวลา 2 ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 2. ระดับความพึงพอใจของ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
นักศึกษาต่อทักษะการสอน
วิเคราะห์และสื่อสาร
ของอาจารย์ที่มุ่งผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดยข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ
เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอนในระดับ อุดมศึกษา ที่นักศึกษาต้องศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเองนอกห้องเรียนมากกว่าในระดับมัธยมศึกษา ต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมทั้งการ
เรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถบริหารเวลาให้เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
แนะนาให้นักศึกษาใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองนอกห้องเรียน และการจัดสอบย่อยเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
มีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา รวมทั้งจัดให้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษารุ่นพี่
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
150
200
200
50
50

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2560
2561
400,000
800,000
1,500,000 3,000,000
5,271,185 6,422,721
7,171,185 10,222,721

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
1,200,000 1,600,000 1,600,000
4,500,000 6,000,000 6,000,000
7,587,756 8,767,080 9,034,648
13,287,756 16,367,080 16,634,648
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ทุนการศึกษา
รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา
หลักสูตร
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2560

2561

3,744,265
926,920
120,000

3,968,921
1,853,800
120,000

400,000

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

4,207,056
2,780,700
120,000

4,459,480
3,707,600
120,000

4,727,048
3,707,600
120,000

800,000

1,200,000

1,600,000

1,600,000

5,191,185

6,742,721

8,307,756

9,887,080

10,154,648

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,800,000
8,991,185
50
179,824

3,800,000
10,542,721
100
105,427

3,800,000
12,107,756
150
80,718

3,800,000
13,687,080
200
68,435

3,800,000
13,954,648
200
69,773

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 101,000 บาทต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
[ /]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
อื่น ๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
148 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
จานวน
9 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
จานวนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
33 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
จานวน
64 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กาหนดไว้เป็น 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
081 มหาวิทยาลัยศิลปากร
082 มหาวิทยาลัยศิลปากร
083 มหาวิทยาลัยศิลปากร
084 มหาวิทยาลัยศิลปากร
511 ภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
513 ภาควิชาเคมี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
514 ภาควิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
600 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
611 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
614 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
615 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
618 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
620 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้
1 =
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ 1, 2 และ 3
2 =
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ 2 และ 3
3 =
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ 2 และ 3
4 =
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ 4
เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา
0 =
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
1 =
กลุ่มวิชาทางเซรามิกส์ แก้ว และซีเมนต์
2 =
กลุ่มวิชาทางโลหะและโลหะผสม
3 =
กลุ่มวิชาทางวัสดุวิศวกรรมและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
4 =
กลุ่มวิชาทางบริหารจัดการ
5 =
กลุ่มวิชาทางวัสดุนาโนและเทคโนโลยีระดับนาโน
6 =
กลุ่มวิชาทางโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
7 =
กลุ่มวิชาทางการออกแบบและการจาลอง
8 =
กลุ่มวิชาอื่น ๆ
9 =
กลุ่มวิชาสัมมนาและโครงงานวิจัย
เลขตัวที่สาม หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในแต่ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการคานวณหน่วยกิตจาก จานวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)
และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จานวนหน่วยกิต = บ + ป + น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
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3.1.3.3 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) วิชาบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(English for Everyday Use)
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(English Skills Development)

082 101
082 102
082 103
082 104
082 105
082 106
082 107
082 108
082 109
082 110

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

(2) วิชาบังคับเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยให้เลือกรายวิชาจากทั้ง 3 กลุ่มวิชา
กลุ่มละ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ต่อไปนี้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
มนุษย์กับศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
มนุษย์กับการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Life)
อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(World Civilization)
อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Civilization)
ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Meditation for Self-Development)
ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)
(Art and Visual Culture)
ดนตรีวิจักษ์
3(3-0-6)
(Music Appreciation)
ศิลปะการดาเนินชีวิตและทางานอย่างเป็นสุข
3(3-0-6)
(Art of Living and Working for Happiness)
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083 101
083 102
083 103
083 104
083 105
083 106
083 107
083 108
083 109
083 110
083 111
083 112

084 101
084 102
084 103
084 104

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and His Environment)
จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
(Psychology and Human Relations)
หลักการจัดการ
(Principles of Management)
กีฬาศึกษา
(Sport Education)
การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
ศิลปะการแสดงในอาเซียน
(Performing Arts in ASEAN)
วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
(Aspects of ASEAN Culture)
วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
(ASEAN Music Culture)
การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
(Creative Living)
กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
(Activities for a Creative Life)
ประสบการณ์นานาชาติ
(International Experience)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
(Sufficiency Economy and Social Development)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computer, Information Technology and Communication)
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
(Science and Technology in ASEAN Community)
084 107 พลังงานในอาเซียน
(Energy in ASEAN)
084 108 โลกและดาราศาสตร์
(Earth and Astronomy)

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

(3) วิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
วิชาบังคับ จานวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Communicative English for Applied Science)
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Technical English for Applied Science)
600 111
600 112
600 113
600 114
600 115
600 116
600 117
600 118
600 119

วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
(Clean Technology and Environment)
อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน
(Food and Life Style)
ศิลปะการดารงชีวิต
(Art of Living)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์สาหรับการวิจัยด้านอาหาร
(Information Technology and Computer Applications for Food Research)
เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
(Biotechnology and Life Quality)
ภาวะผู้นากับการพัฒนา
(Leadership and Development)
พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
(Energy and Environment for Life)
ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
(Business for Everyday Life)
ไฟฟ้าและความปลอดภัย
(Electricity and Safety)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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600 120 การตลาดและการเงิน
(Marketing and Finance)
600 121 เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
(Network Technology and Communication)

511 104
511 105
513 100
513 105
514 101
514 102
514 103
514 104
614 201
615 112
618 120
620 101
620 102

หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
(Calculus for Engineers I)
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
(Calculus for Engineers II)
เคมีทวั่ ไป
(General Chemistry)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
(General Chemistry Laboratory)
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
(General Physics I)
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
(General Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
(General Physics Laboratory I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
(General Physics Laboratory II)
เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
(Fundamental of Electrical Engineering)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
ทักษะทางวิศวกรรมและการจัดการเบื้องต้น
(Introduction to Engineering and Management)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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611 361
611 461
620 201
620 202
620 211
620 212
620 221
620 261
620 281
620 301
620 311
620 321
620 331
620 351
620 352
620 361
620 362

(2) กลุ่มวิชาบังคับ จานวน 64 หน่วยกิต ประกอบด้วย
การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
(Safety Management in Industries)
การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับวิศวกรกระบวนการเคมี
(Applications of Probability and Statistics for Chemical Process Engineers)
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
(Thermodynamics of Materials)
จลนพลศาสตร์ของวัสดุ
(Kinetics of Materials)
วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์
(Ceramics Science and Engineering)
ปฏิบัติการวิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์
(Ceramics Science and Engineering Laboratory)
โลหะและโลหะผสม
(Metals and Alloys)
วิทยาการสถานะของแข็ง
(Solid State Science)
วัสดุอินทรีย์
(Organic Materials)
ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายของวัสดุ
(Transport Phenomena in Materials)
กระบวนการผลิตเซรามิกส์
(Ceramics Processing)
ปฏิบัติการโลหะวิทยาและวัสดุกึ่งตัวนา
(Metallurgy and Semiconductor Materials Laboratory)
วัสดุและอุปกรณ์กึ่งตัวนา
(Semiconductor Materials and Devices)
เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน
(Microscale/Nanoscale Technology)
วัสดุระดับนาโน
(Nanoscale Materials)
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุและวัสดุระดับนาโน
(Characterization of Materials and Nanoscale Materials)
ปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุและวัสดุระดับนาโน
(Characterization of Materials and Nanoscale Materials Laboratory)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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620 363 สมบัติไฟฟ้า แสงและแม่เหล็กของวัสดุ
(Electrical, Optical and Magnetic Properties of Materials)
620 364 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
(Mechanical Behavior of Materials)
620 381 การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองทางวิศวกรรม
(Design and Analysis of Engineering Experiments)
620 382 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Plant Study)
620 421 การกัดกร่อนและการป้องกัน
(Corrosion and Protection)
620 441 หลักการการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมโดยรวม
(Principles of Total Productivity Improvement)
620 461 กระบวนการผลิตวัสดุในอุตสาหกรรม
(Materials Processing in Industries)
620 462 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
(Failure Analysis of Materials)
620 471 การเลือกวัสดุและการออกแบบ
(Materials Selection and Design)
620 491 สัมมนา
(Seminar)
620 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษา
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1
(Directed Research Project for Materials Engineering and Nanotechnology
Students I)
620 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษา
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2
(Directed Research Project for Materials Engineering and Nanotechnology
Students II)

*

นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

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

2(0-6-0)
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611 342
611 415
611 462
611 463
611 482
618 121
620 203
620 213
620 312
620 322
620 332
620 341
620 365
620 371
620 383
620 384
620 385

(3) กลุ่มวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
คอลลอยด์และพื้นผิวระหว่างวัฎภาค
3(3-0-6)
(Colloids and Interfaces)
บรรจุภัณฑ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Packaging)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์โครงการ
3(3-0-6)
(Engineering Economy and Project Analysis)
การจัดองค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
3(3-0-6)
(Organization and Management in Chemical Process Industries)
การเป็นผู้ประกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจ
2(2-0-4)
(Entrepreneurship and Ventures Initiation)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Fundamental of Electrical Engineering Laboratory)
กลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
วิทยาการและเทคโนโลยีแก้ว
3(3-0-6)
(Glass Science and Technology)
วิทยาการและเทคโนโลยีซีเมนต์
2(2-0-4)
(Cement Science and Technology)
โลหะอลูมินัมเชิงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการหล่อ
2(2-0-4)
(Industrial Aluminum Alloys and Casting Technology)
อิเล็กโทรเซรามิกส์
2(2-0-4)
(Electroceramics)
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Process Management)
การเสริมแรงของวัสดุหลากหลายวัฏภาค
3(3-0-6)
(Reinforcement of Multiphase Materials)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมวัสดุ
3(3-0-6)
(Computer Programming for Materials Engineering)
การประดิษฐ์และสิทธิบัตร
2(2-0-4)
(Inventions and Patents)
สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1(1-0-2)
(Publications on Science and Technology)
วิศวกรรมและนโยบายสาธารณะเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Engineering and Public Policy)
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620 422 โลหะวิทยาเชิงกายภาพและเคมี
(Physical and Chemical Metallurgy)
620 431 วิทยาการและเทคโนโลยีฟิล์มบาง
(Thin-film Science and Technology)
620 442 การจัดการคุณภาพโดยรวม
(Total Quality Management)
620 443 การวางแผนและควบคุมการผลิตสมัยใหม่
(Modern Production Planning and Control)
620 444 หลักการการวินิจฉัยและปรับปรุงสถานประกอบการ
(Principles of Factory Diagnosis and Improvement)
620 445 การปรับปรุงผังโรงงาน
(Plant Layout Improvement)
620 451 นาโนฟิสิกส์
(Nano Physics)
620 452 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
(Introduction to Bionanotechnology)
620 463 วิศวกรรมพื้นผิว
(Surface Engineering)
620 464 ความเสื่อมของวัสดุ
(Deterioration of Materials)
620 481 วัสดุชีวการแพทย์
(Biomedical Materials)
620 482 การศึกษาด้วยตนเอง
(Independent Study)
620 483 วิศวกรรมวัสดุในศิลปะเชิงสร้างสรรค์และมรดกทางวัฒนธรรม
(Materials Engineering in Creative Arts and Cultural Heritage)
620 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1
(Selected Topics in Materials Engineering and Nanotechnology I)
620 485 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2
(Selected Topics in Materials Engineering and Nanotechnology II)
620 486 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 3
(Selected Topics in Materials Engineering and Nanotechnology III)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กศึ ก ษาได้ จ ากทุ ก รายวิ ช า ที่ เปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร หรื อ วิ ช าที่ เปิ ด สอน
ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชา
ในกลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต้องนาไปคิดค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชา
เลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้วย
หมายเหตุ การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
ไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
081 102
511 104
513 100
513 105
514 101
514 103
614 201
………………..

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
เขียนแบบวิศวกรรม
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3
20

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
081 101
081 103
511 105
514 102
514 104
620 101
620 102

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
วัสดุวิศวกรรม
ทักษะทางวิศวกรรมและการจัดการเบื้องต้น
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
600 101
615 112
620 201
620 211
620 261
………………..
………………..

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กลศาสตร์วิศวกรรม
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์
วิทยาการสถานะของแข็ง
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3
3
20

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
600 102
618 120
620 202
620 212
620 221
620 281
………………..
………………..

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
จลนพลศาสตร์ของวัสดุ
ปฏิบัติการวิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์
โลหะและโลหะผสม
วัสดุอินทรีย์
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3
3
20

29
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
611 461
620 301
620 311
620 321
620 351
620 361
620 363
………………..

ชื่อรายวิชา
การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับวิศวกร
กระบวนการเคมี
ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายของวัสดุ
กระบวนการผลิตเซรามิกส์
ปฏิบัติการโลหะวิทยาและวัสดุกึ่งตัวนา
เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุและวัสดุระดับนาโน
สมบัติไฟฟ้า แสงและแม่เหล็กของวัสดุ
วิชาเลือกเสรี
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3
20

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
611 361
620 331
620 352
620 362
620 364
620 381
620 382
………………..

ชื่อรายวิชา
การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
วัสดุและอุปกรณ์กึ่งตัวนา
วัสดุระดับนาโน
ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุและวัสดุระดับนาโน
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองทางวิศวกรรม
การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
19
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
620 421
620 441
620 461
620 462
620 471
620 491
620 492
………………..

ชื่อรายวิชา
การกัดกร่อนและการป้องกัน
หลักการการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมโดยรวม
กระบวนการผลิตวัสดุในอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
การเลือกวัสดุและการออกแบบ
สัมมนา
โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษา
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1*(0-3-0)
6
19

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
620 493
………………..
………………..

ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษา
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจานวน

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
2(0-6-0)
3
6
11
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
Principles and concepts of communication; the use of Thai language skills for
effective and creative communication in daily life and for knowledge seeking.
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English for Everyday Use)
การฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั งกฤษทั้ ง 4 ด้ าน โดยฝึ ก การฟั งและการพู ด ในชี วิต ประจ าวั น และ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถสรุปใจความสาคัญ ฝึกเขียนในระดับย่อหน้า
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
Practice of four language skills with an emphasis on listening and speaking in
everyday life and in various situations; practice of reading comprehension to be able
to summarize main points; practice of paragraph writing; ability to use English as a
tool for knowledge seeking.
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Skills Development)
การฝึกทั กษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึ กการอ่านและพู ดแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟังจับใจความและสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
Practice of four language skills with an emphasis on reading and discussion on
what is read; ability to use information from reading to write; listening for main
ideas; ability to use English as a tool for knowledge seeking.
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082 101 มนุษย์กับศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
ความส าคั ญ ของศิ ล ปะ บทบาทของมนุ ษ ย์ ใ นฐานะผู้ ส ร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะ ที่ ม าของ
แรงบันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึง
ปัจจุบัน ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นสาคัญต่อไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะ
สื่อความคิด อารมณ์ คติความเชื่อ และการสะท้อนภาพสังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงานศิลปะจาก
แง่มุมสุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และสังคม
The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources of
inspiration; the evolution of art in the areas of visual arts, drama and music from the
past to the present; unique characteristics of artworks, arts as an expression of
mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a reflection of society, art appreciation
from aesthetic perspectives and the interaction between art, mankind and society.
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมและ
รูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่างๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัยมาถึง
ปั จ จุ บั น ปั จ จั ย ที่ เอื้ อ ต่ อ การสร้ างสรรค์ กระบวนการสร้ างสรรค์ ลั ก ษณะและผลผลิ ต ของการ
สร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation
which have been the foundations of human civilization from the past to the present;
contributing factors, processes, characteristics and outputs of creativity and impacts
on mankind in each period; analysis from the perspective of history and relevant
disciplines.
082 103 ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Life)
ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัช ญาอันเกี่ยวเนื่องกับ ชีวิต การแสวงหาความจริง
ความรู้ คุณค่าทางจริยธรรมและความงาม การคิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาร่วม
สมัย อันจะนาไปสู่การสร้างสานึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
The significance of philosophy, concepts and philosophical methods related
to life; the acquisition of truth, knowledge, ethical values and beauty; logical thinking
and analysis of contemporary issues leading to ethical consciousness and social and
personal responsibilities.
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082 104 อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(World Civilization)
ความหมายของคาว่า อารยธรรม รูปแบบและปัจจัยพื้นฐานที่นาไปสู่กาเนิดของอารยธรรม
ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมสาคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการสั่งสมความ
เจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้จากประสบการณ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมต่างๆ
ทั้ งในด้ านวั ต ถุ ธ รรมและจิ ต ใจ ไม่ ว่า จะเป็ น ระบบการเมื อ งการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม
ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซึ่งยังคงมีคุณูปการต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน
The significance of civilization; forms and fundamental factors leading to the
origin of civilization, the glory and decline of world civilization in each period; the
process of civilization accumulating from creativity and learning experience and
material and spiritual interaction between civilizations related to politics and
government, law, literature, art, philosophy, religions and beliefs benefiting present
society.
082 105 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Civilization)
พื้นฐานและวิวัฒ นาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์
ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
บทบาทของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on historical
background, creativity, social value, folk wisdom and cultural heritage: language,
literature, art, religion, politics and government, the economy and society; the
effects of science and technology; the role of Thailand as a member of the
international community.
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082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
การตั้ ง ถิ่ น ฐานที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ภู มิ ศ าสตร์ แ ละระบบนิ เ วศน์ รู ป แบบที่ ห ลากหลายของ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและ
มรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติใน
ประชาคมอาเซียน
The development of settlements in relation to geography and ecology.
Examining different styles of vernacular architecture, in the context of belief, religion,
and culture. The development of architecture, its related arts and architectural
heritage. Contemporary architecture indicative of the identity of ASEAN countries.
082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Meditation for Self-Development)
ความหมายของการทาสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทาสมาธิ ลักษณะ
ของการบริกรรมและการทาสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการนาสมาธิ
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌาน
และญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับ วิปัสสนา
ชาวโลกกับวิปัสสนา
Meanings, objectives, methods, and stages of meditation. The commencement
of meditation, the characteristics, and benefits of recitation and meditation.
Characteristics of anti-meditative states and the applications of meditation in daily
life. Meditation for study and work, including the characteristics, stages, qualities,
and benefits of Dhyana (contemplation) and jhana (awareness). Concepts of
Vipassana (insight) and the differences between Samatha (serenity) and Vipassana,
including diagrams of Samatha and Vipassana techniques. The relevance of
Vipassana for global citizens.
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)
(Art and Visual Culture)
ผลผลิตทางวัฒนธรรมในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปั ตยกรรมจากปัจจัยของปรัชญา
การเมือง สั งคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสั งคมตะวันตก ผลกระทบจากการรับ
วัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย
Cultural products in art, design and architecture as reflection of philosophy,
politics, economics science and technology of western culture, effect of the
adoption of Western visual culture on Thai society.
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082 109 ดนตรีวิจักษ์
3(3-0-6)
(Music Appreciation)
องค์ประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและต่างชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและต่างประเทศที่สาคัญ
การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติต่างๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบ้าน ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจา
ชาติไทย ความสัมพันธ์ระหว่างคีตศิลป์กับศิลปะแขนงอื่น
Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai and
foreign composers; comparison of characteristics of music from different nations and
folk music; unique characteristics of Thai music, and the relationship between music
and other art forms.
082 110 ศิลปะการดาเนินชีวิตและทางานอย่างเป็นสุข
3(3-0-6)
(Art of Living and Working for Happiness)
การเรียนรู้เพื่อความเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองและสังคม หลักการทางานร่วมกับผู้อื่น บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม คุณธรรมจริยธรรมใน
การดาเนินชีวิตและการทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แนวทางการดาเนินชีวิตและการทางานภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Studying in order to understand oneself and others. Roles and responsibility
for oneself and community. Principles of cooperation. Personality and social
manners. Morals and ethics in everyday life and work. Ways of living and working
based on principles of sufficiency economy.
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ
การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ ปัจจัยที่นาไปสู่ความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน์ ลักษณะและขอบเขตของปัญหาในปัจจุบัน แนวโน้มของปัญหา
ในอนาคตและผลกระทบต่อมนุษยชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
นาไปสู่สังคมแบบยั่งยืน
The relationship among humans, environment and geographical ecology; the
harmonious relationship of living things with the balance of nature; factors leading to
degradation of natural environment and geographical ecology; characteristics and
scopes of present problems; trends of problems in the future, the effect of the
problems on human race; enhancement and involvement in environmental
management for the sustainable society.
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083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Psychology and Human Relations)
ธรรมชาติของมนุษย์ในด้านพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอื่น ทัศนคติและความพึงพอใจระหว่างบุคคล
การสื่อสาร สั มพั นธภาพระหว่างบุคคล หลักการจูงใจและการให้ กาลั งใจ อารมณ์ การควบคุม
อารมณ์และการจัดการความเครียด การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผู้นา การทางานเป็น
หมู่คณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
Human nature focuses on development, developmental stages, contributing
factors to the development, self-perception and perception of others, attitude,
interpersonal satisfaction, communication and interpersonal relations, principle of
motivating people, emotion, emotional control and coping with stresses, personality
development, adjustment, leadership, teamwork, an application of psychology for
self improvement and to create the quality of life.
083 103 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
ความหมาย นัย และความสาคัญของคาว่า การจัดการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดในเชิง
ปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอื้อต่อความสาเร็จในการดาเนินชีวิต การประกอบกิจหรือภารกิจ
ใดๆ ก็ตามของปัจเจกบุคคล องค์กรและสังคมให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้
โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การกาหนดนโยบายและการ
วางแผน พฤติกรรมองค์กร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากร และการติดตามประเมินผล
Meanings and importance of the management. Purposes and principles of
philosophical concepts in theoretical contributing to success in life. Operation or
mission of individual; organizations and societies to be accomplished efficiently and
effectively with ethics and social responsibility. Policy and planning; organisational
behavior; organising; resource management and evaluation.
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083 104 กีฬาศึกษา
3(2-2-5)
(Sport Education)
ความเป็นมาของกีฬา เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา มารยาท
ของผู้ เล่ นและผู้ ชม สมรรถภาพทางกาย การป้ องกันอุบั ติเหตุจากการเล่ นกี ฬา การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น รวมถึงบทบาทหน้าที่การเป็นนักกีฬาและผู้ ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีต่อ การเสริมสร้าง
สุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัยนิยมหนึ่งชนิดกีฬา
The history of sport education, learning, training, skills development, technical
of sport, regulations and rules, etiquette of players and spectators, physical fitness,
accident prevention of sport, first aid, the role of a good athlete and an audience,
the benefits of sport to enhance wellness. A choice to study an international sport
or contemporary sport.
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics, Government and Economy)
โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พั ฒ นาการ
บทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสั งคม วิเคราะห์ ให้ เห็ น ความสั มพั นธ์ระหว่างกลไกทางการเมือ ง
การปกครองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒ นาประเทศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของ
โลกาภิวัตน์ที่มีต่อระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ
Structure, system and processes of Thai politics; government and the
economy; the development of government and civil society’s roles; analysis of the
relationship between political mechanisms, government and the economy affecting
national development; analysis of the impact of globalization on politics,
government and economy.
083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน
3(3-0-6)
(Performing Arts in ASEAN)
รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการก่อเกิดศิลปะการแสดงในประชาคมอาเซียน
จุดร่วมในเชิงอัตลักษณ์ที่สะท้อนผ่านศิลปะการแสดง
Forms, content, uniqueness and context of the formation of performing arts in
ASEAN countries; the shared identities reflected in performing arts.
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083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
(Aspects of ASEAN Culture)
การก่อเกิดของอาเซียนและประชาคมอาเซียน อัตลักษณ์ ความหลากหลาย และความสัมพันธ์
ทางวัฒ นธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน และการสื่อสารระหว่างวัฒ นธรรมของพลเมือง
อาเซียน
The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, diversities and
the cultural relationship among ASEAN countries and their intercultural
communication.
083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Music Culture)
วัฒนธรรมดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพื้นที่วัฒนธรรม
หลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงสาคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์
ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน
Musical culture in the ASEAN community; history and development of
mainstream ASEAN music culture, music theories; musical instruments; ensembles;
major songs and key ASEAN composers and musicians; the relationship between
ASEAN music and other art forms; the present situation of ASEAN music.
083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Living)
ความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพในการดาเนินชีวิต ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ชุดความคิดต่างๆ ที่กาหนดแบบแผนการดาเนินชีวิต การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลั ทธิบ ริโภคนิยม
ปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ การบริโภคทรัพยากร การอยู่
อาศัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จิตอาสา หน้าที่พลเมือง
Creativity and aesthetics of individual, family and community life, including
factors determining lifestyle. Examining sufficiency living, consumerism, basic factors
and facilities in human living. Understanding resource consumption, inhabitance,
social and environmental responsibility and civil duty.
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083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Activities for a Creative Life)
ความหมายและความส าคั ญ ในการพั ฒ นาตนเองของนัก ศึกษา คุณ ลั กษณะของบั ณ ฑิ ต ที่
พึ งประสงค์ การปลู ก ฝั งทั ศ นคติ ที่ ดี ของการเป็ น พลเมื อ งโลก การสร้างเสริ ม จิ ต อาสา คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาการทางานเป็นทีม การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตโดยการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ
The meaning and importance of self-development for students. Desired
graduate attributes and the cultivation of a positive attitude as a global citizen. The
encouragement of volunteerism, morality, ethics and honesty. Teamwork
development. Lifelong learning from student development activities.
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ
3(3-0-6)
(International Experience)
เงื่อนไข :
โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจาคณะ/ นักศึกษาออกค่าใช้จ่ายเอง
ความส าคั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการโดยการเดิ น ทางและ
ประสบการณ์ ในต่ างประเทศ การวางแผน และการเตรี ย มการเดิ น ทาง ฝึ ก ประสบการณ์ ใน
มหาวิ ท ยาลั ย สถาบั น ทางวิ ช าการ หรื อ สถาบั น อื่ น ในต่ า งประเทศโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะ/ มหาวิทยาลัย และเรียนรู้ภาษา วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนประชาชนของประเทศนั้นๆ
The importance and objectives of integrated learning through travels and
international experiences, including planning and preparation of trips, training for
experience at a university, academic institute or other institutions in a foreign country
as suggested by the Faculty of University. Knowledge and experience of language,
culture, tradition and history gained from the chosen country.
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Social Development)
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้
เกิดการตระหนักที่ดีในวิถีการดารงชีวิต
Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency economy. Case
studies of royally-initiated projects related to sufficiency economy. Application of
sufficiency economy principles to proper awareness in ways of life.
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084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะของ
อาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปัญหา
โภชนาการ โรคจากโภ ชนาการ จากการปนเปื้ อ นของสารถนอมอาหารและบรรจุ ภั ณ ฑ์
ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค
Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food hygiene and
health; diet imbalanced with diseases; eating habits and health; nutritional problems
and diseases; diseases from contamination of food preservatives and packaging; food
safety and consumer protection.
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการจัดการ
มลพิษด้าน ต่าง ๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้พลังงานและการจัดการ
Compositions and relationships of natural elements. Causes, impacts, and
management of various types of pollutants. Energy. Impact and management of
energy usage.
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication)
บทบาทและความสาคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน
แนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุ กต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคง กฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Roles and significance of computers, information technology, and
communication in modern days. Future trends. Basic knowledge, creative
applications, securities, laws, and ethics related to computer and information.
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
เซต ระบบจานวนจริง ตรรกวิทยา ความน่าจะเป็น ประเภทของข้อมูล สถิติพรรณนา เลขดัชนี
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ บัญชีรายรับ-รายจ่าย
Real number systems. Logic. Probability. Type of data. Descriptive statistics.
Index number. Interest. Income tax. Basic accounting.
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084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(World of Technology and Innovation)
ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต
การพัฒ นา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒ นาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
Philosophy, concepts and innovative technology and various innovation in the
present and future. Development, application and management. Role and effect of
developed technology and innovation on the life, economics and social.
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Science and Technology in ASEAN Community)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒ นาประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชน การแลกเปลี่ ย นความรู้ ข องนั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
นักเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่างๆ
เพื่อแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน
Science and technology for the creative and sustainable development of
ASEAN community, with regards to society, economy, art, culture, education, public
health environment. Examining community education resources for science and
technology, and knowledge exchange between ASEAN scientists and technologists.
Public communication activities, and the creation of media resources to demonstrate
the impact of science and technology on the community.
084 107 พลังงานในอาเซียน
3(3-0-6)
(Energy in ASEAN)
ความสาคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
สถานการณ์ และแนวโน้ มการใช้พลั งงานของอาเซียนและของโลก แหล่ งพลั งงานหมุนเวี ยนและ
พลั งงานทางเลื อ กในอาเซี ย น ศั ก ยภาพในการผลิ ต พลั งงานในอาเซี ยน นโยบายด้ านพลั งงาน
ในอาเซียน ภาวะโลกร้อน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้พลังงาน
Importance of energy and environment. Types of energy. Energy conversion
technology. Situation and trend of energy use in ASEAN and in the world.
Renewable and alternative energy resources in ASEAN. Potentials of energy
production in ASEAN. Energy policies in ASEAN. Global warming. Environmental
impacts due to energy use.
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084 108 โลกและดาราศาสตร์
3(3-0-6)
(Earth and Astronomy)
ความเป็ น มาและความส าคั ญ ของวิ ช าดาราศาสตร์ บรรยากาศโลก การพยากรณ์ ท าง
อุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์และสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและกลุ่มดาวบนท้องฟ้า
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere and
meteorological forecasting. Astrological phenomena and observation, the solar
system, constellations and application of this knowledge in everyday life.
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Communicative English for Applied Science)
การอ่ านบทความและเขี ย นสรุ ป ใจความส าคั ญ การตี ค วามหมายของส านวน การเขี ย น
รายงาน การเขียนจดหมายโต้ตอบและบันทึกข้อความ การเขียนประวัติส่วนตัว การติดต่ อสื่อสาร
การใช้ ภ าษาอั งกฤษในการสมั ค รงาน การแนะน าตั ว การสั ม ภาษณ์ งาน การน าเสนอด้ ว ยวาจา
การอธิบายความ
Reading article and writing summary. Interpretation of idioms, Report writing.
Writing of corresponding letter and memorandum. Curriculum vitae writing.
Communication. English for job application. Self introducing. Job interview. Oral
presentation. Explanation.
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Technical English for Applied Science)
การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนสาหรับการประยุกต์ทางเทคนิค การอ่านบทความและ
สิ่ งตี พิ ม พ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การอธิ บ ายกระบวนการ แผนภู มิ กราฟและตาราง
การเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ
Speaking, listening, reading and writing for technical applications. Reading of
scientific and technological articles and publications. Explanation of procedure,
chart, graph and table. Abstract and article writing.

43
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Clean Technology and Environment)
ข้อจากัดของทรัพยากรธรรมชาติและอิทธิพลของมนุษย์ แหล่งของมลภาวะและผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม แหล่งของพลังงานและการนาไปใช้โดยเน้นพลังงานสะอาด เทคโนโลยีสะอาด
และการนาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมีการเกษตร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม
ฟอกย้อมและสิ่งทอ และอุตสาหกรรมพลาสติก การสังเคราะห์สะอาดและ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
Resource limitation and human influences. Sources of pollution and their
impacts on society and environment. Energy resources and their emphasizing clean
energy. Clean technology and its applications in food industries. agrochemical
industries, pharmaceutical industries, bleaching, dyeing and textile industries, plastic
industries. Clean synthesis and environmental designs.
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Food and Life Style)
ประโยชน์ของอาหารแต่ละประเภทในทางโภชนศาสตร์ หลักการและวิธีการถนอมอาหาร
ทั่วไป การสุขาภิบาลอาหารเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์
อาหารให้มีความปลอดภัย ภัยที่ควรระวังซึ่งปนเปื้อนมากับอาหาร สถานการณ์ของสินค้า อาหารไทย
และแนวทางการพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลก
Nutritional benefits of each category of food. Principles and procedure of
typical food preservation. Basic food sanitation in daily life. Criteria for selective
purchasing of safe food. Hazard bewareness of contaminants in food. Situation of
Thai food commodity and development of Thai food products for global markets.
600 113 ศิลปะการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Art of Living)
การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก การสร้างความสุขให้กับ
ชีวิต แรงบันดาลใจในการสร้างความสาเร็จในอาชีพ ความหมายและความสาคัญของจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณในการทางานอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณกับการดารงชีวิตในสังคม
Life discipline. Personality development and social etiquette. Role and
responsibility to family and society. Analytical thinking. Communication and
significance. Ethics in industry. Relationship between ethics and social living.
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600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
3(2-3-4)
สาหรับการวิจัยด้านอาหาร
(Information Technology and Computer Applications for Food Research)
ประเภทของสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร วิธีค้นหาบทความ วิธีการค้นหาสิทธิบัตร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลและการนาเสนอ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการคานวณที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร
Types of scientific and technological publications. Sources of food science
and technology information. Method of article searching. Method of patent
searching. Using software for data analysis and presentation. Using software for
calculation in food processing.
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Biotechnology and Life Quality)
ประวั ติ วิ วั ฒ นาการและหลั ก การพื้ น ฐานของเทคโนโลยี ชี ว ภาพ เซลล์ พื้ น ฐานของชี วิ ต
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านพฤกษศาสตร์และ
ปศุสัตว์ การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดล้อม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
History, evolution and fundamental of Biotechnology. Basic cells of life.
Genetically modified organism. Biotechnology for life enhancement in plant biology,
animal livestock, medicine, food industry, and environment. Ethical issues in
biotechnology.
600 116 ภาวะผู้นากับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Leadership and Development)
ความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้นา ทักษะจาเป็นในการเป็นผู้นา การพัฒนาภาวะผู้นา
ความแตกต่ า งของวั ฒ นธรรมส าหรั บ ผู้ น า การสร้ า งที ม การสร้ า งแรงจู ง ใจ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและการควบคุม และการจัดการ
ความเครียด
Needs theories and leadership. Skills needed for leaders. Leadership
development. Multicultural leaders. Team building, Motivation. Human relation.
Problem solving. Decision Making. Conflict management. Communication and
controls. Stress management.
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600 117 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3(3-0-6)
(Energy and Environment for Life)
ความสาคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อการดารงชีวิต พลังงานประเภทฟอสซิล ปัญหา
การหมดไปของเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ปัญหาภาวะโลกร้อนและผลกระทบของภาวะ มลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ จากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล พลังงานทางเลือกในปัจจุบัน มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
Importance of energy and environment for living. Fossil energy. Depletion
problem of fossil fuel. Global warming problem and other pollution impacts on
environment from fossil fuels. Current alternative energy. Environmental quality
standards.
600 118 ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business for Everyday Life)
แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนและวิเคราะห์การลงทุน วิธีการจัดตั้ง
สถาน ประกอบการ รูปแบบองค์กรธุรกิจ กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การบัญชี
เบื้องต้น การจัดทางบประมาณ กฎหมายทางธุรกิจ การตลาดธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ
Concept of entrepreneurship.
Investment planning and analysis.
Establishment of business enterprises. Business organizational structures. Business
strategies. Business documents. Fundamental accounting. Budgeting. Business laws
and regulations. E-commerce marketing. Codes of business conduct and ethics.
600 119 ไฟฟ้าและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Electricity and Safety)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดเพลิงไหม้ทางไฟฟ้าและ
วิธีป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้า เรียนรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้า ระบบสายดินและกระแสไหลลงดิน
ความรู้เรื่องการตรวจวัด ความปลอดภัยในการทางาน และควรระวังเกี่ยวกับไฟฟ้า
Fundamental knowledge of electricity. Electric shock and short circuit.
Electric fire and protection. Study of electrical wiring. Grounding systems and
ground leakage current. Knowledge of work safety inspection. Caution and first aid
for electrical accidents.

46
600 120 การตลาดและการเงิน
3(3-0-6)
(Marketing and Finance)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการตลาดกั บ การเงิน อุ ต สาหกรรม สภาพแวดล้ อ มทางการตลาด
การวิจัย การตลาด กลไกตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนแบ่งตลาด การวางแผนการตลาด หลักการ
ของเงินทุนทางธุรกิ จอุตสาหกรรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน การคาดการณ์ทางการเงิน
การระดมทุนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Relation industrial marketing and finance. Marketing environment. Marketing
research. Marketing mechanism. Customer behavior. Marketing segmentation.
Marketing planning. Principles of industrial business finance. Financial strategic
planning. Financial forecasts. Fundraising in short. Intermediate, and long terms.
Finance risk management.
600 121 เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Network Technology and Communication)
บทบาทและความสาคัญของเทคโนโลยีเครือข่าย โครงสร้างของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ที่ใช้
ในระบบเครือข่าย มาตรฐานการสื่อสารแบบมีสาย มาตรฐานการสื่อสารแบบไร้สาย อินเตอร์เน็ตใน
ทุกสิ่ง ระบบฝังตัว การใช้งานในชีวิตประจาวัน ในอุตสาหกรรม และในระบบสารสนเทศ
Role and Importance of network technology. Structure of network system.
Devices used in network system. Wired communication standard. Wireless
communication standard. Internet of things. Embedded system. Applications in
daily life, in industry, and in information system.
หมวดวิชาเฉพาะ
511 104 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
(Calculus for Engineers I)
ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ ค่าสุดขีดของ
ฟังก์ชัน รูปแบบยังไม่กาหนด กฎโลปิตาล ลาดับและอนุกรมอนันต์ อนุกรมกาลัง อนุกรมเทย์เลอร์
และอนุกรมแมคคลอริน
Limits and continuity. Differentiation and applications of the derivative in
engineering. Exterma of functions. Indeterminate forms. L’Hospital’s rule. Infinite
sequences and series. Power series. Taylor and Maclaurin series.
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511 105 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
(Calculus for Engineers II)
วิชาบังคับก่อน : 511 104 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การประยุกต์
การหาปริ พั น ธ์ในทางวิศ วกรรมศาสตร์ ปริพั น ธ์ไม่ต รงแบบ สมการเชิ งอนุ พั น ธ์เบื้อ งต้น และการ
ประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว
Integration of real-valued functions. Techniques of integration. Numerical
integration. Applications of integration in engineering. Improper integrals. Introduction
to differential equations and applications in engineering. Parametric equations. Polar
coordinates.
513 100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Chemistry)
ปริมาณสัมพันธ์ ทฤษฎีอะตอม โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ เคมีของ
ธาตุในกลุ่ มหลั ก อโลหะและโลหะทรานซิชัน พั นธะเคมี สมบั ติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและ
สารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน จลนเคมี
Stoichiometry. Atomic theory. Atomic structures and properties of the
elements in the periodic table. Chemistry of main group elements, non metals and
transition metals. Chemical bonding. Properties of gases, liquids, solids and solutions.
Chemical equilibrium and ionic equilibrium. Chemical kinetics.
513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory)
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 513 100 เคมีทั่วไป
Experiments related to the contents in 513 100 General Chemistry.
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics I)
กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีจลน์ของ
แก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ การสั่นและคลื่น เสียง
Mechanics of particles and rigid bodies. Properties of matter. Fluid mechanics.
Kinetic theory of gases. Thermodynamics. Vibrations and waves. Sound.
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514 102 ฟิสกิ ส์ทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Physics II)
แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ไฟฟ้ ากระแส อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เบื้ อ งต้ น ทั ศ นศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ ยุค ใหม่ ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษและควอนตัมฟิสิกส์
Electromagnetism. Electricity. Introduction to electronics. Optics. Modern
Physics. Special theory of relativity and quantum physics.
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
Experiments related to the contents in 514 101 General Physics I.
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
Experiments related to the contents in 514 102 General Physics II.
611 342 คอลลอยด์และพื้นผิวระหว่างวัฏภาค
3(3-0-6)
(Colloids and Interfaces)
วิชาบังคับก่อน : 513 226 เคมีฟิสิกัลประยุกต์
หรือ
611 201 อุณหพลศาสตร์สาหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 1
หรือ
620 202 จลนพลศาสตร์ของวัสดุ
หลั กเบื้ องต้ น ของคอลลอยด์ และพื้ น ผิ ว ระหว่ า งวั ฏ ภาค การเกิ ดและจลนพลศาสตร์ ของ
คอลลอยด์ ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการกระจายตัวของคอลลอยด์ รวมถึงการแขวนลอย อิมัลชัน
แรงตึงผิ วและความเสถีย รของระบบคอลลอยด์ สมบั ติของคอลลอยด์ รวมถึงศักย์ไฟฟ้ าที่ พื้ นผิ ว
ปรากฏการณ์บนพื้นผิว จลนพลศาสตร์ไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
Basic principles of colloids and interfaces. Colloid formation and its kinetics.
Factors affecting colloid distribution including suspension, emulsion, surface tension,
and stability of colloidal systems. Properties of colloids including surface
electrostatics, surface phenomena, and electro-kinetics. Applications in the
petrochemical and polymer industries.
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611 361 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Safety Management in Industries)
ชนิดและสาเหตุของอุบัติเหตุประเภทต่าง ๆ อุบัติเหตุจากไฟไหม้เนื่องจากสารไวไฟ อุบัติเหตุ
จากการระเบิดของสารเคมี อุบัติเหตุจากหม้อน้าต้มและระบบความดันสูง อุบัติเหตุจากความร้อน
และอุณหภูมิที่สูงหรือต่ามาก อุบัติเหตุจากเครื่องใช้ไฟฟ้า อุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล และอุบัติเหตุ
จากการเคลื่อนย้ายวัสดุอันตรายและการเก็บรักษา การวิเคราะห์ความปลอดภัยและการหลีกเลี่ยง
การเกิดอุบั ติเหตุ การเตรีย มแผนฉุกเฉิน การตรวจสอบอุบัติเหตุและการรายงาน กฎหมายความ
ปลอดภัย และความรับผิดชอบของโรงงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ทีคิวเอ็ม และการจัดการความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรม
Classification and causes of accidents accidents related to flammable
materials, chemical explosions, boilers and high pressure systems, very high or very
low temperature systems, electrical devices, mechanical machines, and chemical
handling and storage. Safety analysis and safety precautions. Safety procedures in
case of accident. Accident monitoring and reporting. Safety laws. Safety standards
and responsibility of factories in regard to accidents. TQM and safety management
in industry.
611 415 บรรจุภัณฑ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Packaging)
วิชาบังคับก่อน : 620 201 วัสดุวิศวกรรม
หน้าที่และบทบาทของวัสดุบรรจุภัณฑ์ในการประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม ชนิดและสมบัติ
ของวัสดุบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยแก้ว โลหะ กระดาษ และพลาสติก หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และการพัฒ นาปรับ ปรุง การวิเคราะห์จุดวิกฤติของรูปทรงบรรจุภัณ ฑ์ การผลิ ตวัส ดุบรรจุภัณ ฑ์
กระบวนการพื้น ฐานของการบรรจุหีบห่อและการปิดผนึก ปัญหาและเทคโนโลยีปัจจุบันของการ
บรรจุหีบห่อและวัสดุบรรจุภัณฑ์
Functions and roles of packaging materials in industrial applications. Types
and properties of packaging materials including glass, metal, paper, and plastics.
Principles of package design and development. Critical analysis of packaging forms.
Packaging material production. Fundamental processes for packaging and sealing.
Problems and current technology in packaging and packaging materials.
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611 461 การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับวิศวกรกระบวนการเคมี
3(3-0-6)
(Applications of Probability and Statistics for Chemical Process Engineers)
เงื่อนไข :
โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ค่าคาดหมาย การแจกแจงความน่าจะเป็น การวิเคราะห์การถดถอย
การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน การพยากรณ์ ด้ว ยค่ าเฉลี่ ยเคลื่ อ นที่ แ ละปรับ เรียบด้ว ยเลขชี้กาลั ง
การอนุมานทางสถิติในการประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยในระบบอุตสาหกรรมและการทางานระหว่างคนกับเครื่องจักร การวิเคราะห์ทางสถิติ
และการออกแบบระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมเน้นการประยุกต์ใช้ตัวแบบคณิ ตศาสตร์ขั้นสูง
การออกแบบแผนการทดลองและกระบวนการผลิต
Probability theory. Expectations. Probability distributions. Regression analysis.
Analysis of variance. Moving average forecasting and exponential smoothing
forecasting. Statistical inference in chemical process industry applications. Analysis
of the relationship between factors in industrial systems and human-machine
correlation. Statistical analysis and design of industrial control systems emphasizing
the application of advanced mathematical models. Design of experiments and
processes.
611 462 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์โครงการ
3(3-0-6)
(Engineering Economics and Project Analysis)
แนวคิ ด พื้ น ฐานทางเศรษฐศาสตร์ การวิ เคราะห์ ก ารด าเนิ น โครงการทางอุ ต สาหกรรม
กระบวนการเคมีและปิโตรเคมี การคานวณดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและภาษีอากร การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
การประเมินการทดแทน การเงินและงบประมาณลงทุน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การตัดสินใจ
และการคัดเลือกโครงการ
Basic concepts in economics. Project management analysis in the chemical
and petrochemical industries. Calculation of interest. Value depreciation and
taxation. Break-even analysis. Evaluation of replacement costs. Finance and capital
investment. Risk and uncertainty. Making decisions and selecting appropriate
projects.
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611 463 การจัดองค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
3(3-0-6)
(Organization and Management in Chemical Process Industries)
โครงสร้างขององค์กรทั่วไป การจัดการในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยการวางแผน
การควบคุ ม การผลิ ต การออกแบบโรงงาน การบริห ารงานบุ ค คลและมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ในโรงงาน
การจัดการตลาดและการเงินทางอุตสาหกรรม จิตวิทยาและการจูงใจในการทางาน
General organizational structures. Organization management including
planning, production control, plant design, human resources, and public relations
management. Marketing management and financial management in industry.
Psychology and motivation in the workplace.
611 482 การเป็นผู้ประกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจ
2(2-0-4)
(Entrepreneurship and Ventures Initiation)
การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน การก่อตั้งธุรกิจ การร่ วม
ลงทุน กลยุทธ์การเข้าธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์และได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนที่จาเป็น
สาหรับการจัดทาแผนธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (เอสเอ็มอี)
Analysis of business opportunities and competition situations. Starting up a
business. Joint ventures. Strategies for entering into business. Intellectual property.
Analyzing and obtaining financial sources as required for a business plan,
emphasizing small and medium size enterprises (SMEs).
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
(Engineering Drawing)
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออร์โธกราฟฟิก การร่างแบบด้วยมือเปล่า การเรียนภาพออร์
โธกราฟฟิก การเขียนภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพแบบตัด การเขียนแบบภาพช่วย การเขียนวัสดุ
ยึดเหนี่ยว การเขียนแผ่นคลี่ การเขียนแบบรายละเอียดและส่วนประกอบของชิ้นงาน การให้ขนาด
และความคลาดเคลื่อน การเขียนแบบด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นพื้นฐาน
Lettering. Orthographic projection. Freehand sketches. Orthographic drawing.
Pictorial drawing. Sections. Auxiliary views. Fastener drawing. Development. Detail
and assembly drawings. Dimensioning and tolerancing. Basic computer aided-drawing.
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615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สถิตยศาสตร์ของของไหล จุดเซ็นทรอยด์
และโมเมนต์ของความเฉื่อย จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม
Force systems. Resultants. Equilibrium of particles and rigid bodies. Fluid
statics. Centroid and moment of inertia. Kinetics and kinematics of particles and
rigid bodies. Newton’s laws of motion. Work and energy. Impulse and
momentum.
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental of Electrical Engineering)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพื้นฐานทั้งวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ แรงดันกระแสไฟฟ้า
และกาลั งไฟฟ้ า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบี้องต้น เครื่องกาเนิดไฟฟ้ า มอเตอร์และ
การน าไปใช้ งาน แนวคิด ระบบไฟฟ้ าสามเฟส วิธีการส่ งถ่ายกาลั งไฟฟ้ า เครื่องมือ วัด ทางไฟฟ้ า
เบื้องต้น วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
Basic direct current (DC) and alternative current (AC) circuit analysis. Voltage,
current and power. Transformers. Introduction to electrical machinery. Generators,
motors and their uses. Concepts of three-phase systems. Methods of power
transmission. Introduction to some basic electrical instruments. Basic electronic
circuits.
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Fundamental of Electrical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
* อาจเรียนพร้อมกันได้
การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
Experiments related to 618 120 Fundamental of Electrical Engineering.
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620 101 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
เงื่อนไข :
โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้งาน
ของวัสดุวิศวกรรมหลัก โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเสริมองค์ประกอบ แผนภูมิสมดุลวั ฏภาค
และการแปลความหมายของวัฏภาคต่าง ๆ สมบัติเชิงกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
Study of the relationship between structures, properties, production processes
and applications of the main groups of engineering materials: metals, polymers,
ceramics and composites. Phase equilibrium diagrams and their interpretation.
Mechanical properties and materials degradation.
620 102 ทักษะทางวิศวกรรมและการจัดการเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Engineering and Management)
พัฒนาการของวิชาชีพวิศวกร สาขางานด้านวิศวกรรม วิชาที่ต้องศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรม
ขอบเขตงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
ภาวะผู้นา ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวโน้มด้านวิศวกรรมในยุคโลกาภิวัตน์
การจัดการเบื้องต้นสาหรับงานวิศวกร
Evolution of engineering fields. Engineering careers. Compulsory subjects for
the engineering curriculum. Scope for professional engineering careers and control
engineering. Ethics for professional engineering leadership. Effects of the ASEAN
Economic Community. Engineering trends under globalization. Fundamentals of
management for engineers.
620 201 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
(Thermodynamics of Materials)
วิชาบังคับก่อน : 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
หรือ
513 100 เคมีทั่วไป
กฎข้ อ ที่ 1 และข้ อ ที่ 2 ของอุ ณ หพลศาสตร์ พลั งงาน เอนโทรปี การถ่ ายโอนความร้อ น
ขั้นพื้นฐานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน วัฏจักรคาร์โนต์ ความสัมพันธ์ของสมบัติทางอุณหพลศาสตร์
สมดุลในระบบอุณหพลศาสตร์สารละลาย แผนภาพวัฏภาค สมดุลวัฏภาคในระบบสารองค์ประกอบ
เดียวและหลายองค์ประกอบ
First and second laws of thermodynamics. Energy, entropy, basic heat
transfer and energy conversion, Carnot cycles. Relationship of thermodynamic
properties. Equilibrium in thermodynamic systems. Solutions. Phase diagrams.
Phase equilibriums in one-component and multicomponent systems.
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620 202 จลนพลศาสตร์ของวัสดุ
2(2-0-4)
(Kinetics of Materials)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
หรือ
513 100 เคมีทั่วไป
การแพร่ ความบกพร่ อ งของผลึ ก การเปลี่ ย นแปลงวั ฏ ภาค การเกิ ด นิ ว เคลี ย สผลึ ก แบบ
เอกพันธุ์และวิวิธพันธุ์ การเติบโตของเกรน พื้นผิว พื้นผิวระหว่างภาคและการดูดซับ จลนพลศาสตร์
ของปฏิกิริยาสถานะของแข็ง จลนพลศาสตร์ของการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโน ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
และการกัดกร่อน
Diffusion. Crystal defects. Phase transformations. Homogeneous and
heterogeneous nucleation. Grain growth. Surfaces, interfaces, and adsorption. Kinetics
of solid-state reactions. Kinetics of nanoparticle synthesis . Electrochemical reactions
and corrosion.
620 203 กลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
แนวคิดเกี่ยวกับแรงและความเค้น ความเค้นในชิ้นส่วนของโครงสร้าง สัมพันธภาพระหว่าง
ความเค้น และความเครีย ด การเปลี่ยนรูป ความเค้นในคานและในชิ้นส่ว นผนังบางประกอบด้ว ย
ความเค้ น ดั ด และความเค้ น เฉื อ นในคาน ความเค้ น เฉื อ นในถั งความดั น ผนั งบางและความเค้ น
ในรอยต่อเชื่อมและในรอยต่อด้วยหมุดย้า แรงบิดของท่อหน้าตัดกลมและหน้าตัดสี่เหลี่ยม แรงเฉือน
และโมเมนต์ดัดในคาน การแอ่นของคาน การเปลี่ยนแปลงของความเค้นและความเครียดเชิงระนาบ
วงกลมของมอร์ การรวมจุดความเค้นภายใต้น้าหนักบรรทุก เสาและการโก่งของเสา พลังงานของ
การเกิดความเครียด เกณฑ์การเสียหาย
Concepts of forces and stresses. Stresses in members of a structure. Stress
and strain relationships. Deformation. Stresses in beams and thin-walled members
including bending and shearing stresses in beams, shearing stresses in thin-walled
pressure vessels and stresses on welded and rivet joints. Torsion of circular and
rectangular shafts. Shearing force and bending moment in beams. Deflection of
beams. Transformations of plane stress and strain. Mohr’s circle. Stress
concentration under loadings. Columns and their buckling. Strain energy. Failure
criterion.
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620 211 วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์
2(2-0-4)
(Ceramics Science and Engineering)
วิชาบังคับก่อน : * 620 101 วัสดุวิศวกรรม
* อาจเรียนพร้อมกันได้
หลักการทั่วไปของเซรามิกส์บนรากฐานของฟิสิกส์และเคมีเชิงผลึก เซรามิกส์ดั้งเดิม เคลือบ แก้ว
และวัสดุทนไฟ หลักการของการเผาผลึก ความสัมพันธ์ระหว่างเคมี โครงสร้าง สมบัติ และสมรรถนะ
General principles of ceramics based on crystal physics and chemistry.
Traditional ceramics, glazes, glass, and refractories. Principles of sintering.
Interrelationship between chemistry, structure, properties, and performance.
620 212 ปฏิบัติการวิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์
1(0-3-0)
(Ceramics Science and Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 620 211 วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์
* อาจเรียนพร้อมกันได้
การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 620 211 วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์
Experiments related to the content of 620 211 Ceramics Science and
Engineering.
620 213 วิทยาการและเทคโนโลยีแก้ว
3(3-0-6)
(Glass Science and Technology)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
การเกิดแก้ว การเปลี่ ยนสภาพของแก้ว การตกผลึ ก การแยกวัฏ ภาค โครงสร้างของแก้ว
สมบั ติ ท างความร้ อ น สมบั ติ ท างเคมี สมบั ติ ท างไฟฟ้ า สมบั ติ เชิ งกลและสมบั ติ ท างแสงของแก้ ว
เทคโนโลยีของแก้ว วิธีการหลอมและการขึน้ รูป
Glass formation. Glass transition. Crystallization. Phase separation. Structure
of glasses. Thermal, chemical, electrical, mechanical, and optical properties of
glasses. Glass technology. Melting and formation methods.
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620 221 โลหะและโลหะผสม
3(3-0-6)
(Metals and Alloys)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
การจ าแนกประเภทโลหะและโลหะผสม โครงสร้า งจุ ล ภาค สมบั ติ กระบวนการขึ้ น รู ป
การประยุ ก ต์ใช้ งานของโลหะกลุ่ มเหล็ ก และโลหะนอกกลุ่ ม เหล็ ก เหล็ กกล้ าคาร์บ อน เหล็ ก กล้ า
เครื่องมือ เหล็กกล้าไร้สนิม โลหะอลูมินัมผสม โลหะไททาเนียมผสม โลหะนิกเกิลผสม สารประกอบ
ระหว่างโลหะ นาโนเทคโนโลยีสาหรับวัสดุโลหะ
Classification of metals and alloys. Microstructures, properties, processing
applications of ferrous alloys and non-ferrous alloys. Carbon steels, tool steels,
stainless steels. Aluminum alloys, titanium alloys, nickel alloys. Intermetallics.
Nanotechnology for metallic materials.
620 261 วิทยาการสถานะของแข็ง
3(3-0-6)
(Solid State Science)
วิชาบังคับก่อน : 513 100 เคมีทั่วไป
หลักการพื้นฐานขององค์ประกอบทางเคมี พันธะทางเคมี อะตอมในโครงสร้างผลึก การอัดแน่น
ของอะตอม ความสัม พัน ธ์ร ะหว่างโครงสร้างผลึก และสมบัติ ข องวัส ดุ โครงสร้างผลึก ของวัส ดุ
อนินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก การแปลความหมายของแผนภาพวัฏ
ภาค
Basic fundamentals of chemical compositions. Chemical bonding. Atoms in
crystal structures. Atomic packing. Relationship between crystal structures and
properties of materials. Crystal structures of inorganic materials. Factors affecting
crystal structures. Crystal defects. Interpretation of phase diagrams.
620 281 วัสดุอินทรีย์
2(2-0-4)
(Organic Materials)
วิชาบังคับก่อน : 513 100 เคมีทั่วไป
เคมีพื้นฐานของวัสดุอินทรีย์ การประยุกต์ใช้วัสดุอินทรีย์ในอุตสาหกรรม พอลิเมอร์และยาง
เบื้องต้น
Fundamental chemistry of organic materials. Applications of organic materials
in industry. Introduction to polymers and rubbers.
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620 301 ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายของวัสดุ
3(3-0-6)
(Transport Phenomena in Materials)
วิชาบังคับก่อน : 511 105 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
ความรู้ เบื้ องต้น ทางปรากฏการณ์ การเคลื่ อนย้ายของวัส ดุ พื้น ฐานการแก้ส มการอนุ พั น ธ์
ทฤษฎีและวิธีแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายในสถานะไม่คงตัวและสถานะคงตัว กลไกการถ่ายเทโมเมนตัม
ความร้อนและมวลสาร การแพร่ในของแข็งและของเหลว
Introduction to transport phenomena in materials. Principle of differential
equation solving. Theory of and methods for solving transport problems; unsteady
state and steady state transport. Mechanisms of momentum, heat, and mass
transfer. Diffusion in solids and liquids.
620 311 กระบวนการผลิตเซรามิกส์
2(2-0-4)
(Ceramics Processing)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
เคมี พื้ น ผิ ว เบื้ อ งต้ น วั ต ถุ ดิ บ ในกระบวนการขึ้ น รูป เซรามิ ก ส์ ลั ก ษณะเฉพาะของอนุ ภ าค
เซรามิกส์ สารเติมแต่งในกระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส์
Basic surface chemistry. Raw materials in ceramics processing. Characteristics
of ceramic particles. Additives in ceramics processing.
620 312 วิทยาการและเทคโนโลยีซีเมนต์
2(2-0-4)
(Cement Science and Technology)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
การจาแนกและกระบวนการผลิตซีเมนต์พอร์ตแลนด์ คุณสมบัติเฉพาะของซีเมนต์พอร์ตแลนด์
องค์ประกอบของซีเมนต์และความสัมพันธ์ระหว่างวัฏภาค ปฏิกิริยากับน้าและการแข็งตัวของซีเมนต์
พอร์ ต แลนด์ สมบั ติ ท างกายภาพ ทางเคมี แ ละทางกลของซี เมนต์ พ อร์ ต แลนด์ ของผสมซี เมนต์
ส่วนผสมของคอนกรีต
Classification and manufacturing of Portland cement. Specification of Portland
cements. Cement compositions and their phase relations. Hydration and hardening
of Portland cement. Physical, chemical and mechanical properties of Portland
cements. Cement admixtures. Concrete aggregates.
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620 321 ปฏิบัติการโลหะวิทยาและวัสดุกึ่งตัวนา
1(0-3-0)
(Metallurgy and Semiconductor Materials Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 620 221 โลหะและโลหะผสม
* อาจเรียนพร้อมกันได้
การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 620 221 โลหะและโลหะผสม
Experiments related to the content of 620 221 Metals and Alloys
620 322 โลหะอลูมินัมเชิงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการหล่อ
2(2-0-4)
(Industrial Aluminum Alloys and Casting Technology)
วิชาบังคับก่อน : * 620 221 โลหะและโลหะผสม
* อาจเรียนพร้อมกันได้
การคัดเลือกวัตถุดิบ การคานวณส่วนผสมของโลหะผสม เตาหลอม การปรับและควบคุมค่า
เคมีโลหะหลอมเหลว การหล่อแท่ง การหล่อฉีด เทคนิคการหล่อสลายโฟม แบบแม่พิมพ์และวัสดุ
ทาแบบ
Selection of raw materials. Batch calculation for alloys. Melting furnaces. Melt
treatments and chemical control. Ingot casting, die casting, lost foam technique.
Molding patterns and materials.
620 331 วัสดุและอุปกรณ์กึ่งตัวนา
2(2-0-4)
(Semiconductor Materials and Devices)
วิชาบังคับก่อน : 620 261 วิทยาการสถานะของแข็ง
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ความรู้เบื้องต้นทางฟิสิกส์ของวัสดุกึ่งตัวนา โครงสร้างแถบพลังงาน พาหะของประจุไฟฟ้า
โครงสร้างและการใช้งานพื้นฐานของอุปกรณ์กึ่งตัวนาประกอบด้วยรอยต่อพี-เอ็นและรอยต่อระหว่าง
วัสดุกึ่งตัวนาและโลหะ ไดโอดกึ่งตัวนา ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้ว ทรานซิสเตอร์ชนิดสนามไฟฟ้า
(เอฟ อี ที เอส) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แสง
Introduction to physics of semiconductors. Energy band structure. Charge
carriers. Fundamental device structures and applications including p-n junctions,
metal-semiconductor junctions, semiconductor diodes, bipolar junction transistors,
field effect transistors (FETs) and optoelectronic devices.
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620 332 อิเล็กโทรเซรามิกส์
2(2-0-4)
(Electroceramics)
วิชาบังคับก่อน : 620 261 วิทยาการสถานะของแข็ง
หรือ
620 211 วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกส์ การประยุกต์ใช้ของวัสดุ
อิเล็กโทรเซรามิกส์ ตัวเก็บประจุ ตัวรับรู้และการควบคุมการขับเคลื่อน ตัวอย่างของอิเล็กโทรเซรามิกส์
ที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี
Relationships between structure and electrical properties of ceramics.
Applications of electroceramics including capacitors, sensors, and actuators.
Examples of electroceramics related to nanotechnology.
620 341 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Process Management)
แนวคิดเกี่ ย วกั บ กระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการบริห ารและจัดการ การปรับเปลี่ ย น
กระบวนทั ศ น์ เกี่ ย วกั บ การจั ด การกระบวนการทางธุ รกิ จ การแก้ ไขปั ญ หาธุ รกิ จ เชิ งการจั ด การ
การบริหารนโยบาย การจัดการข้ามสายงาน การจัดการงานประจาวัน การบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ กรณีศึกษาการจัดการ กระบวนการทางธุรกิจ
Concepts of business processes. Administration and management processes.
Paradigm shift for business process management. Solving business problems with
management. Policy management. Cross functional management. Daily
management. Business continuity management. Business process management case
study.
620 351 เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน
3(3-0-6)
(Microscale/Nanoscale Technology)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
ทฤษฎีและเทคโนโลยีของผลิตกรรมระดับไมโครและนาโน การปลูกผลึก เทคนิคการผลิตขั้น
พื้ น ฐานประกอบด้ ว ยกระบวนการสุ ญ ญากาศ การถ่ า ยโอนแบบ การกั ด ขึ้ น รอย การแพร่ แ ละ
การฝังด้วยไอออน ออกซิเดชัน และเทคนิคการตกสะสม ทักษะพื้นฐานในการออกแบบโครงสร้าง
ระดับไมโคร วิทยาการวัสดุโครงสร้างนาโนและเทคนิคการผลิตระดับนาโน
Theory and technology of micro/nano fabrication. Crystal growth. Basic
processing techniques including vacuum processes, lithography, etching, diffusion
and ion implantation, oxidation, and deposition techniques. Basic skills of
microstructure design. Science of nanostructured materials and nanofabrication
techniques.
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620 352 วัสดุระดับนาโน
3(3-0-6)
(Nanoscale Materials)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
ความรู้เบื้องต้นทางเคมีและฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับวัสดุระดับนาโน ผลิตกรรมระดับนาโน การพิสูจน์
เอกลักษณ์ของวัสดุระดับนาโน สมบัติและการนาวัสดุระดับนาโนไปใช้ประโยชน์
Basic knowledge in chemistry and physics related to nanoscale materials.
Nanofabrication. Characterization of nano-materials. Properties and applications of
nanoscale materials.
620 361 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุและวัสดุระดับนาโน
3(3-0-6)
(Characterization of Materials and Nanoscale Materials)
วิชาบังคับก่อน : 620 261 วิทยาการสถานะของแข็ง
620 101 วัสดุวิศวกรรม
เทคนิ ค การวิเคราะห์ เชิ งความร้อ น เทคนิค ทางสเปกโทรสโกปี และการวิเคราะห์ ท างเคมี
พื้น ฐาน การวิเคราะห์ พื้ น ผิ วและโครงสร้างจุล ภาคด้ว ยกล้ องจุล ทรรศน์ แบบใช้แสงและ กล้ อ ง
จุล ทรรศน์ อิเล็กตรอน การเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ การวิเคราะห์ โครงสร้างผลึ ก ความไม่ ส มบูรณ์ ของ
โครงสร้าง
Thermal analysis techniques. Spectroscopic techniques and basic chemical
analysis. Surface and microstructural analysis using optical and electron microscopes.
X-ray diffraction. Analysis for crystal structure, structural imperfections.
620 362 ปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุและวัสดุระดับนาโน
1(0-3-0)
(Characterization of Materials and Nanoscale Materials Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 620 361 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุและวัสดุระดับนาโน
* อาจเรียนพร้อมกันได้
การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 620 361 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุและวัสดุ
ระดับนาโน
Experiments related to the content of 620 361 Characterization of Materials
and Nanoscale Materials.
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620 363 สมบัติไฟฟ้า แสงและแม่เหล็กของวัสดุ
2(2-0-4)
(Electrical, Optical, and Magnetic Properties of Materials)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
สมบั ติ ไฟฟ้ า แสงและแม่ เหล็ ก ของเซรามิ ก ส์ โลหะ สารกึ่ ง ตั ว น าและพอลิ เมอร์ ทฤษฎี
แถบพลังงาน การนาไฟฟ้า สภาพกึ่งตัวนา สภาพตัวนายิ่งยวด พอลาไรเซชัน ในวัสดุ ไดอิเล็กทริก
เฟอร์โรอิเล็กทริกซิตี้ เพียโซอิเล็กทริกซิตี้และเทอร์โมอิเล็กทริกซิตี้ การหักเห การสะท้อน การผ่าน
และการดูดซึมแสงของวัตถุ หลักการเกี่ยวกับสภาพความเป็นแม่เหล็กรวมถึงสภาวะแม่เหล็กไดอา
สภาวะแม่เหล็กพารา สภาวะแม่เหล็กเฟอร์โร สภาวะแม่เหล็กแอนไทเฟอร์โรและสภาวะแม่เหล็ก
เฟอร์ริ
Fundamental electronic, optical, and magnetic properties of materials
including ceramics, metals, semiconductors and polymers. Energy band theory.
Electrical conduction. Semiconductivity. Superconductivity. Polarization, dielectrics,
ferroelectricity, piezoelectricity and thermoelectricity. Optical refraction, reflection,
transmission and absorption of materials. Principles of magnetism including
diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, antiferromagnetism and
ferrimagnetism.
620 364 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanical Behavior of Materials)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
สมบัติความยืดหยุ่นและหยุ่นหนืด สภาพพลาสติก การแตกหักในระดับมหภาค พื้นฐานของ
การคืบและความล้า
Elasticity and viscoelasticity. Plasticity. Macroscopic aspects of fracture.
Fundamentals of creep and fatigue.
620 365 การเสริมแรงของวัสดุหลากหลายวัฏภาค
3(3-0-6)
(Reinforcement of Multiphase Materials)
การผสมระหว่างวัสดุต่างวัฎ ภาค การเสริมแรงวัสดุพื้นเหนียว การเสริมแรงวัสดุพื้นเปราะ
วั ส ดุ ห ลากหลายวั ฏ ภาคพื้ น โลหะและพื้ น เซรามิ ก พฤติ ก รรมความเค้ น -ความเครี ย ดของวั ส ดุ
หลากหลายวัฏ ภาค ผลของปริมาณสั ดส่ว นวัฎ ภาค ความไม่ต่อเนื่องและทิศทางต่อสมบัติเชิงกล
พฤติกรรมความเสียหาย
Mixing between different phases. Reinforcement of the ductile matrix.
Reinforcement of the brittle matrix. Metal matrix and ceramic matrix multiphase
materials. Stress-strain behavior of multiphase materials. Effects of volume fraction,
discontinuity and orientation on mechanical properties. Failure behavior.
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620 371 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมวัสดุ
3(3-0-6)
(Computer Programming for Materials Engineering)
โปรแกรมส าหรับ วิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุ โปรแกรมส าหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ ของวัส ดุ
โปรแกรมสาหรับการเลือกวัสดุ โปรแกรมสาหรับการเขียนแบบและการออกแบบทางวิศวกรรม
Programs for structural analysis. Programs for materials characterization.
Programs for materials selection. Programs for drawing and engineering design.
620 381 การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Design and Analysis of Engineering Experiments)
วิชาบังคับก่อน : 611 461 การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับวิศวกรกระบวนการเคมี
การประยุ กต์การออกแบบการทดลอง (ดีโออี) กับงานวิศวกรรมวัส ดุ หลั กสาคัญ ของการ
ออกแบบการทดลอง การเลือกปัจจัยและการเลือกขนาดของตัวอย่าง การออกแบบการทดลองแบบ
ปัจจัยเดี่ยว การออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล การคอนฟาวด์ การออกแบบแฟคทอเรียล
แบบ 2k การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วน การออกแบบการทดลองแบบสุ่มซ้อน
การหาค่าเหมาะสมของกระบวนการโดยวิธีพื้นผิวแบบตอบสนอง (อาร์เอสเอ็ม)
Applications of design of experiment (DOE) for materials engineering. Key
principles of experimental design. Choice of the factors and choice of sample size.
Single-factor experimental design. Factorial design. Confounding. 2k factorial design.
Fractional factorial design. Nested design. Process optimization through response
surface methodology (RSM).
620 382 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
1(0-3-0)
(Industrial Plant Study)
ทัศนศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์
มีการศึกษานอกสถานที่
Field trips to industrial factories related to materials engineering and
nanotechnology in order to gain practical knowledge and experience.
Field trips required
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620 383 การประดิษฐ์และสิทธิบัตร
2(2-0-4)
(Inventions and Patents)
ประวัติ ค วามเป็ น มาของสิ ท ธิส่ ว นบุ ค คลและสิ ท ธิข องสาธารณชนในการค้ น พบทางด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ แ ละวิ ศ วกรรมศาสตร์ อั น น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาระบบสิ ท ธิ บั ต รระดั บ สากล
การจาแนกผลงานประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิบัตรระดับสากล ขั้นตอนในการได้รับ
การคุ้มครองสิ่ งประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและศาล กรณี ศึกษาในอดีตที่เกี่ยวข้องกับ
ผลงานประดิษฐ์และสิทธิบัตร
History of private and public rights for scientific discoveries and applied
engineering leading to the development of worldwide patent systems. Classes of
invention protectable under international patents. Procedures for protecting
inventions in patent offices and courts. Reviews of past cases involving inventions
and patents in several fields.
620 384 สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1(1-0-2)
(Publications on Science and Technology)
สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ วิธีการค้นหาบทความและสิทธิบัตร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Scientific and technological publications. Techniques for searching for
Information for scientific and technological articles and for patent applications.
620 385 วิศวกรรมและนโยบายสาธารณะเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Engineering and Public Policy)
พื้นฐานของนโยบายสาธารณะ กรณีตัวอย่างคัดเฉพาะของนโยบายสาธารณะในวิศวกรรม
Fundamentals of public policy. Selected case study of public policy in
engineering.
620 421 การกัดกร่อนและการป้องกัน
3(3-0-6)
(Corrosion and Protection)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
ทฤษฎีและรูปแบบของความเสื่อมเชิงเคมีไฟฟ้าของวัสดุ การทาให้เฉื่อย การป้องกัน
การกัดกร่อน
Theories and forms of electrochemical deterioration of materials. Passivity.
Prevention of corrosion.
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620 422 โลหะวิทยาเชิงกายภาพและเคมี
3(3-0-6)
(Physical and Chemical Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ โครงสร้าง ประวัติของกระบวนการขึ้นรูปและสมบัติของ
วัสดุโลหะ กระบวนการขึ้นรูปโลหะและโลหะผสมแบบดั้งเดิมและขั้นสูง การถลุงแร่และการทาให้
บริสุทธิ์เชิงการค้าของโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก โลหะวิทยาความร้อน โลหะวิทยา
สารละลาย โลหะวิทยาไฟฟ้า
Relationships between composition, structure, processing history, and
properties of metallic materials. Traditional and advanced metals and alloy
processing. Commercial extraction and refining of ferrous and non-ferrous metals.
Pyrometallurgy, hydrometallurgy and electrometallurgy.
620 431 วิทยาการและเทคโนโลยีฟิล์มบาง
2(2-0-4)
(Thin-film Science and Technology)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
วิธีการเคลือบของไอเชิงกายภาพและเชิงเคมี พื้นฐานของการพัฒนาโครงสร้างทางจุลภาคใน
ฟิล์มบาง
Physical and chemical vapor deposition methods. Fundamentals of
microstructural development in thin films.
620 441 หลักการการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมโดยรวม
3(3-0-6)
(Principles of Total Productivity Improvement)
แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ หลักการการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ การบูรณาการ
ปรัชญาการเพิ่มผลิตภาพ 5ส การไคเซ็น กิจกรรมกลุ่มย่อย (เอสจีเอ) เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ
(ไออี) ผลิตภาพสีเขียว (จีพี) ซิกส์ซิกม่า(6) การบารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (ทีพีเอ็ม)
การบริห ารเพื่ อคุณ ภาพโดยรวม (ทีคิว เอ็ม ) ระบบการผลิ ตแบบโตโยต้า (ที พีเอส) ระบบการผลิ ต
แบบลีน การจัดการเพิ่มผลิตภาพ กรณีศึกษาการเพิ่มผลิตภาพโดยรวม
Concepts of productivity improvement. Process improvement and control
principles. Integration of productivity philosophy: 5s, kaizen, small group activity
(SGA), industrial engineering technique (IE), green productivity (GP), six–sigma (6),
total productive maintenance (TPM), total quality management (TQM), Toyota
production system (TPS) or lean production system. Productivity improvement
management. Total productivity improvement case studies.
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620 442 การจัดการคุณภาพโดยรวม
3(3-0-6)
(Total Quality Management)
กระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการบริหารและการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ แนวคิด
เกี่ยวกับลูกค้า ความหมายและหลักการของทีคิวเอ็ม ปรัชญาของการบริหารคุณภาพ กระบวนการ
แก้ ไขปั ญ หาคุ ณ ภาพ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาคุ ณ ภาพเชิ งจั ด การ วิ ธี วิท ยาส าหรับ ที คิ ว เอ็ ม มาตรฐาน
ไอเอสโอ 9000 ไอเอสโอ 14000 และ ไอเอสโอ 18000
Business processes. Administration and management processes. Quality
concept. Customer concepts. Definition and principles of TQM. Philosophy of quality
management. Problem-solving. Methodology for TQM, ISO 9000, ISO 14000 and ISO
18000 standards.
620 443 การวางแผนและควบคุมการผลิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Production Planning and Control)
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการผลิตในอุตสาหกรรม ความสูญเสียในกระบวนการผลิต ระบบการ
ผลิตแบบไหลอย่างต่อเนื่อง ระบบการผลิตแบบดึง เทคนิคในการพยากรณ์ ความต้องการ การบริหาร
พัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจ การจัดทา
ตารางการผลิต การควบคุมการผลิต การจัดการการไหลของสารสนเทศสาหรับการผลิต การปรับเรียบ
การผลิต การจัดการพื้นที่หน้างาน กรณีศึกษาในงานอุตสาหกรรม
Concepts of product system in industries. Loss in the production process. The
continuous flow production system. The pull production system. Demand
forecasting techniques. Inventory management. Production planning. Cost and
profitability analysis for decision-making. Production scheduling. Production control.
Information flow management for production. Smoothing production. Shop floor
management. Case study of a selected industry or industries.
620 444 หลักการการวินิจฉัยและปรับปรุงสถานประกอบการ
3(3-0-6)
(Principles of Factory Diagnosis and Improvement)
แนวคิดเกี่ยวกับการวินิจฉัยสถานประกอบการ จริยธรรมของการวินิจฉัย วิธีการวินิจฉัยสถาน
ประกอบการทางด้าน การสารวจเบื้องต้น กระบวนการจัดการธุรกิจ การผลิ ต การขาย การเงิน
ทรัพยากรบุคคลและแรงงาน งานธุรการและสานักงาน เทคนิคการปรับปรุงสถานประกอบการ
Concepts of factory diagnosis. Ethics of diagnosis. Factory diagnosis
methodology: preliminary survey, business management processes, manufacturing,
sales, finance, human resources and labor. Administration and office staff.
Techniques for improving a factory.
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620 445 การปรับปรุงผังโรงงาน
2(2-0-4)
(Plant Layout Improvement)
หลักการวางผังโรงงาน ปัจจัยของการปรับปรุงผังโรงงาน แนวคิดของการปรับปรุงผัง โรงงาน
วิธีวิทยาการปรับปรุงผังโรงงาน เทคนิคการปรับปรุงผังโรงงาน การปรับปรุงผังโรงงานระดับพนักงาน
หน้างาน ความสามารถในการทากาไรด้วยการปรับปรุงผังโรงงาน
Plant layout principles. Plant layout factors. Concepts of plant layout
improvement. Methodology for plant layout improvement. Plant layout
improvement techniques. Plant layout improvement in operations. Profitability in
plant layout improvement.
620 451 นาโนฟิสิกส์
2(2-0-4)
(Nano Physics)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
ทฤษฎีฟิสิกส์สมัยใหม่ ควอนตัมฟิสิกส์เบื้องต้น พฤติกรรมของอิเล็กตรอนภายใต้พลังงานศักย์
การเปลี่ยนแปลงสมบัติของวัสดุจากระดับไมโครสู่ระดับนาโน การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์
กับวัสดุระดับนาโน
Modern physics theory. Introduction to quantum physics. Electron behavior
under potential energy. Deviation of materials properties with changes in materials
scale. Application of physics to nano-materials.
620 452 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Bionanotechnology)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
โครงสร้างและหน้าที่พื้นฐานของโมเลกุลชีวภาพ หลักการพื้นฐานของเครื่องจักรนาโนชีวภาพ
การออกแบบเชิงโมเลกุลชีวภาพเบื้องต้น
Structure and basic function of biological molecules. Basic principles of
bionanomachines. Introduction to biomolecular design.
620 461 กระบวนการผลิตวัสดุในอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Materials Processing in Industries)
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิ ตวัสดุโลหะ เซรามิก พอลิ เมอร์ และคอมพอสิต ใน
อุตสาหกรรม อิทธิพลของกระบวนการผลิตที่มีต่อสมบัติของวัสดุ
Theory and concepts of metal, ceramic, polymer and composite processing in
industries. Effects of processing on material properties.
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620 462 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
2(2-0-4)
(Failure Analysis of Materials)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุของความเสียหายของวัสดุ เทคนิคการวิเคราะห์ความเสียหาย
ของวัสดุ ประโยชน์ที่ได้รับของการวิเคราะห์ความเสียหาย ความเสียหายเนื่องมาจากการออกแบบ
Analysis procedures for the determination of the cause of materials failure.
Failure analysis techniques. Profits derived from failure analysis. Design-related
failures.
620 463 วิศวกรรมพื้นผิว
2(2-0-4)
(Surface Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
พื้น ฐานของเคมีและสมบัติของพื้น ผิว กระบวนการสังเคราะห์ ส าหรับการดัดแปลงพื้น ผิ ว
ในวัสดุวิศวกรรม วิศวกรรมพื้นผิวโดยการใช้นาโนเทคโนโลยี ตัวอย่างคัดเฉพาะของนาโนเทคโนโลยี
สาหรับวิศวกรรมพื้นผิว
Fundamentals of surface chemistry and properties. Processing methods for
surface modification in engineering materials. Surface engineering using
nanotechnology. Selected examples of nanotechnology for surface engineering.
620 464 ความเสื่อมของวัสดุ
3(3-0-6)
(Deterioration of Materials)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
การเสื่อมของโลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ และวัสดุเสริมองค์ประกอบ การกัดกร่อน การเสื่อม
สภาพเชิงเคมี เชิงกล และเชิงความร้อน
Deterioration of metals, ceramics, polymers and composites: corrosion,
chemical, mechanical and thermal degradation.
620 471 การเลือกวัสดุและการออกแบบ
2(2-0-4)
(Materials Selection and Design)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
การเลื อกวัสดุและการออกแบบส าหรับระบบทางวิศวกรรม การใช้แผนภู มิการเลื อกวัส ดุ
การเลือกวัสดุโดยการใช้หลายเงื่อนไขบังคับ การเลือกกระบวนการผลิต
Selection and design of materials for engineering systems. Materials selection
chart. Materials selection by muti-constraint process selection. Fabrication process
selection.
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620 481 วัสดุชีวการแพทย์
2(2-0-4)
(Biomedical Materials)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
วัสดุทางการแพทย์และการจาแนกชนิด พื้นฐานของอันตรกิริยาระหว่างเซลล์และพื้นผิวของ
วัส ดุ ชี ว ภาพ เคมี แ ละฟิ สิ ก ส์ พื้ น ผิ ว ของโลหะ พอลิ เมอร์แ ละเซรามิ ก ส์ ที่ คั ด เลื อ ก วิธี ก ารพิ สู จ น์
เอกลักษณ์ของพื้นผิว การดัดแปลงพื้นผิววัสดุชีวภาพ สมบัติมวลรวมของวัสดุปลูกฝัง การตอบสนอง
แบบเฉี ย บพลั น และแบบเรื้ อ รั งต่ อ วั ส ดุ ชี ว ภาพที่ ป ลู ก ฝั ง ระบบน าส่ งยาและวิ ศ วกรรมเนื้ อ เยื่ อ
นาโนเทคโนโลยีสาหรับการประยุกต์ใช้ด้านชีวการแพทย์
Biomedical materials and classification. Introduction to interface interactions
between cells and biomaterials. Surface chemistry and physics of selected metals,
polymers and ceramics. Surface characterization methodology. Modification of
biomaterial surfaces. Bulk properties of implants. Acute and chronic responses to
implanted biomaterials. Drug delivery and tissue engineering. Nanotechnology for
biomedical applications.
620 482 การศึกษาด้วยตนเอง
2(2-0-4)
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อน : 620 101 วัสดุวิศวกรรม
การศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อที่สัมพันธ์กับวัสดุวิศวกรรมโดยมีการดูแลจากอาจารย์ผู้สอน
รูปแบบของการศึกษาเป็นเชิงทฤษฎีหรือเชิงการทดลอง
Independent study on a topic related to engineering materials with
supervision from instructors. The Study can be either theoretical or experimental in
nature.
620 483 วิศวกรรมวัสดุในศิลปะเชิงสร้างสรรค์และมรดกทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Materials Engineering in Creative Arts and Cultural Heritage)
วิศวกรรมวัสดุในวัตถุทางศิลปะและวัฒนธรรม แนวทางเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับการ
สร้างสรรค์งานศิลป์ กรณีศึกษาของการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมวัสดุ
Materials engineering in art and cultural objects. Introductory scientific
guidelines for creation of artworks. Case study of integration of science and art
involving materials engineering.
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620 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1
2(2-0-4)
(Selected Topics in Materials Engineering and Nanotechnology I)
เงื่อนไข :
โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
หั ว ข้อที่น่ าสนใจในปั จจุบั นและ/หรือมีการพั ฒ นาใหม่ ๆ ในด้านวิศวกรรมวัส ดุ และนาโน
เทคโนโลยี
Interesting current topics and/or new developments in materials engineering
and nanotechnology.
620 485 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2
2(2-0-4)
(Selected Topics in Materials Engineering and Nanotechnology II)
เงื่อนไข :
โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
หั ว ข้อ ที่ น่ าสนใจในปั จ จุบั น และ/หรือมี ก ารพั ฒ นาใหม่ ๆ ในด้ านวิศ วกรรมวัส ดุ แ ละนาโน
เทคโนโลยี
Interesting current topics and/or new developments in materials engineering
and nanotechnology.
620 486 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 3
2(2-0-4)
(Selected Topics in Materials Engineering and Nanotechnology III)
เงื่อนไข :
โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
หั ว ข้อที่น่ าสนใจในปั จจุบั นและ/หรือมีการพั ฒ นาใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมวัส ดุ และนาโน
เทคโนโลยี
Interesting current topics and/or new developments in materials engineering
and nanotechnology.
620 491 สัมมนา
1(1-0-2)
(Seminar)
เงื่อนไข :
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และโดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
บทความวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ที่น่าสนใจ การทาความเข้าใจบทความวิจัย การนาเสนอบทความวิจัย
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
Published research papers of interest. Understanding a research paper.
Research presentation under the supervision of an advisor.
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620 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1 1(0-3-0)
(Directed Research Project for Materials Engineering and Nanotechnology
Students I)
เงื่อนไข :
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และโดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
รายวิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U
หัวข้องานวิจัยในด้านวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี การทบทวนวรรณกรรม การเขียน
และการนาเสนอข้อเสนอโครงงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
Research topics in materials engineering and nanotechnology. Project proposal
writing and presentation under supervision of an advisor.
620 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2 2(0-6-0)
(Directed Research Project for Materials Engineering and Nanotechnology
Students II)
วิชาบังคับก่อน : 620 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาวิศวกรรมวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี 1
หัวข้องานวิจัยในด้านวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี การทาการทดลองหรือการศึกษาเชิง
ทฤษฎี การวิเคราะห์ผลการวิจัย การเขียนและการนาเสนอปริญญานิพนธ์ภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
Research topics in materials engineering and nanotechnology. Experimentation
or theoretical study. Analysis of research results. Project thesis writing and
presentation under supervision of an advisor.
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3.2 ชือ่ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ภาระงานสอนเฉลี่ย
ตาแหน่ง ชื่อ - ชื่อสกุล
คุณวุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ
Ph.D. (Materials Science and
18
17
ยงวณิชย์
Engineering)
University of Pennsylvania,
USA (2007)
M.S. (Materials Science and
Engineering)
University of Pennsylvania,
USA (2003)
B.S. (Materials Science and
Engineering and Engineering
and Public Policy)
Carnegie Mellon University,
USA (2001)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ Ph.D. (Engineering Materials)
18
14
สุขแสน
The University of Sheffield,
UK (2007)
B.Sc. (Materials Science and
Engineering) first class honour
University of Manchester
Institute of Science and
Technology, UK (2002)
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ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ - ชื่อสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรดา
หล่อยืนยง

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญ
วสันตกรณ์

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมจิตร ลาภโนนเขวา5

6.

อาจารย์ ดร.นฤทธิ์
ตรีอานรรค

Ph.D. (Materials Science and
Engineering)
University of CaliforniaBerkeley, USA (2006)
M.S. (Materials Science and
Engineering)
University of CaliforniaBerkeley, USA (2002)
B.S. (Materials Science and
Engineering)
The Pennsylvania State
University, USA (2000)
Ph.D. (Fuel Technology)
The University of Sheffield,
UK (2001)
วท.ม. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2530)
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2539)
Ph.D. (Materials Science)
Oregon State University, USA
(2013)
วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2550)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2547)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
18
11

12

6

12

15

0

14
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ – ชื่อสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ
ยงวณิชย์

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์
สุขแสน

คุณวุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Materials Science and
Engineering)
University of Pennsylvania,
USA (2007)
M.S. (Materials Science and
Engineering)
University of Pennsylvania,
USA (2003)
B.S. (Materials Science and
Engineering and Engineering
and Public Policy)
Carnegie Mellon University,
USA (2001)
Ph.D. (Engineering Materials)
The University of Sheffield, UK
(2007)
B.Sc. (Materials Science and
Engineering) first class honour
University of Manchester
Institute of Science and
Technology, UK (2002)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชัว่ โมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
18
17

18

14
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ตาแหน่ง ชื่อ – ชื่อสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรดา
หล่อยืนยง

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อรัญ วสันตกรณ์

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมจิตร ลาภโนนเขวา

คุณวุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Materials Science and
Engineering)
University of CalifoniaBerkeley, USA (2006)
M.S. (Materials Science and
Engineering)
University of CaliforniaBerkeley, USA (2002)
B.S. (Materials Science and
Engineering)
The Pennsylvania State
University, USA (2000)
Ph.D. (Fuel Technology)
The University of Sheffield, UK
(2001)
วท.ม. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2530)
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2539)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชัว่ โมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
18
11

12

6

12

15
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6.

7.

8.

ตาแหน่ง ชื่อ – ชื่อสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.นฤทธิ์ ตรีอานรรค Ph.D. (Materials Science)
Oregon State University, USA
(2013)
วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2550)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2547)
รองศาสตราจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มาณพ ปานะโปย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2546)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (2543)
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)
รองศาสตราจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
อาชาไนย บัวศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชัว่ โมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
0
14

6

3

6

3
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ตาแหน่ง ชื่อ – ชื่อสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

9.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จันทร์ฉาย ทองปิ่น

10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์

11.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร

12.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์

คุณวุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Polymer Science and
Technology)
University of Manchester
Institute of Science and
Technology, UK (1998)
M.Sc. (Polymer Science and
Technology)
University of Manchester
Institute of Science and
Technology, UK (1993)
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526)
D.Eng. (Plastics Engineering)
University of Massachusetts
Lowell, USA (2003)
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)
Ph.D. (Polymer Science)
The Petroleum and
Petrochemical College
Chulalongkorn University,
Thailand (2003)
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)
Ph.D. (Polymer Science and
Technology) Mahidol University,
Thailand (2005)
วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2541)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชัว่ โมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
6
3

6

3

6

3

6

6
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ตาแหน่ง ชื่อ – ชื่อสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

13.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปาเจรา พัฒนถาบุตร

14.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล

15.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วันชัย เลิศวิจิตรจรัส

16.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์

คุณวุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Materials Science and
Metallurgy : Polymer
Technology) University of
Cambridge, UK (1999)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
D.Eng. (Plastics Engineering)
University of Massachusetts
Lowell, USA (2006)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
Ph.D. (Polymer Science) The
Petroleum and Petrochemical
College Chulalongkorn
University, Thailand (2003)
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)
Dr.-Ing. (Chemical Engineering)
Friedrich-Alexander
Universitaet- ErlangenNuernberg, Germany (2005)
M.Sc. (Chemical Engineering)
University of Wales, UK (1998)
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชัว่ โมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
6
3

6

3

6

3

6

3
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17.

18.

19.

ตาแหน่ง ชื่อ – ชื่อสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล Dr.Agr.Sc. (Agricultural Science)
Hohenheim University,
Germany (2008)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
อาจารย์ ดร. สุดศิริ เหมศรี
Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Connecticut,
USA (2011)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)
วท.บ. (เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
อาจารย์ ดร.อานาจ
Ph.D. (Polymer Chemistry)
สิทธัตตระกูล
Louisiana State University, USA
(1985)
M.S. (Organic Chemistry)
University of Kansas, USA
(1974)
วท.บ. (เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2510)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชัว่ โมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
12
6

3

3

6

3
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ตาแหน่ง ชื่อ นามสกุล

1.

อาจารย์ ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม

2.

ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ

คุณวุฒิสาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษษ

Ph.D. (Materials Science and Engineering) Michigan
Technological University, USA (2008)
M.S. (Materials Science and Engineering) Michigan
Technological University, USA (2003)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2542)
Ph.D. (Energy Science) Kyoto University, Japan
(2009)
M.Sc. (Polymer Science)
The Petroleum and Petrochemical College,
Chulalongkorn University, Thailand (2006)
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
-ไม่มี5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาทาโครงงานวิจัยในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ หรือประเด็นที่
เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ในการทาโครงงานวิจัย มีขอบเขต
โครงงานวิจัยที่สามารถทาสาเร็จในระยะเวลาที่กาหนด ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถทาวิจัยเบื้องต้น และเขียน
รายงานผลการวิจัยเพื่อนาเสนอสู่สังคมได้
5.3 ช่วงเวลา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นและปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิตรวม 2 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
5.5.2 มีการกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 คณาจารย์ในภาควิชาฯ กาหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
5.6.2 ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดหัวข้อ
5.6.3 มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน/งานวิจัย จากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบ
การนาเสนอตามระยะเวลา
5.6.4 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม
5.6.5 ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันโดยการปรึกษา
5.6.6 ผู้เรียนนาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย์ ซึ่งเข้าร่วมฟังการนาเสนอผล
การศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณ ฑิต ทางวิศวกรรมวัส ดุเชิงบูร ณาการ เพื่ อให้ มี
ความรู้มีทักษะทางปัญญาและการสื่อสาร รวมถึงทักษะในการเป็นนักวิจัย สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีระบบ รวมถึงตระหนักถึงความสาคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ โดยแบ่งคุณลักษณะพิเศษเป็น
สี่ด้าน ดังนี้
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะการสื่อสาร

ด้านทักษะการเป็นนักวิจัย

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ด้านความคิดสร้างสรรค์

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มี ค วามรู้ ใ นมิ ติ ที่ ห ลากหลาย ผ่ า นหลั ก สู ต รที่ มี ค วามเป็ น
พหุ วิ ท ยาการ มี ร ายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ในสายวิ ศ วกรรมต่ า ง ๆ เช่ น
วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ อันอาจจะเป็นการเปิด
กว้างโอกาสทั้งในสายอาชีพและสายวิชาการในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้น
2. เสริมสร้างความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่เรียนกับศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านรายวิชาที่สามารถเชื่อมโยงการประยุกต์ใช้
งานกับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ได้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านสื่อ
และกิจกรรมการเรียนการสอนในบางรายวิชา เช่น เอกสารการสอน
หรือการนาเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมต่อ
การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน
พั ฒ นาความสามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาในสาขาวิ ช า
ที่เกี่ ยวข้องได้อย่างมี ระบบ รวมถึงเพิ่ มพู น ประสบการณ์ ในการใช้
เครื่ อ งมื อ ทางงานวิ จั ย ที่ ห ลากหลาย ผ่ า นทั้ ง รายวิ ช าปฏิ บั ติ ก าร
รายวิชาสัมมนา และรายวิชาโครงงานวิจัย
1. พัฒ นาภาวะความเป็นผู้นา เคารพสิ ทธิและรับฟั งความเห็ นของ
ผู้อื่น ผ่านการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
2. ปลูกฝังความมีวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา
3. ชี้ แ นะจรรยาบรรณทั้ งทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ผ่ า นการเขี ย น
รายงาน (ไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น) และเนื้อหาที่สอดแทรกในบาง
รายวิชาทางด้านการจัดการ
ความสามารถในการบู ร ณาการความรู้ ที่ เ รี ย นกั บ ศาสตร์ อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถนามาปรับใช้หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม
2) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
3) มีความซื่อสัตย์สุจริต
4) มีความสานึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
5) มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
6) สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) อธิบายให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของการมีวินัย การเคารพกฎระเบียบ การมี
จิตสานึกที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต
2) กาหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย เช่น การเข้าห้องเรียน การส่งงาน และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ
3) ปลูกฝังเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกและ
ยกตัวอย่างจากเรื่องที่อ่านในชั้นเรียน รวมทั้งจากข่าวสารและสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
4) ให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความสาคัญของความซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และ
ตักเตือนนักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้องในการอ้างอิงผลงาน
ของผู้อื่น
5) ยกตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นความสาคัญของการมีสานึกในตนเอง การเข้าใจผู้อื่นและ
การเข้าใจโลก
6) ส่งเสริมให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มเพื่อสาธารณะ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา ความ
ซื่อสัตย์ในการสอบ
2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ในชั้นเรียน เช่น
การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่าง ๆ
3) ประเมินจากการตรวจผลงาน กระดาษคาตอบและงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
4) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ ในการสอบ
5) ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ
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2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
2) มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
3) สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และพัฒนาสังคม
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) บรรยายเนื้อหาความรู้ ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ตลอดจนกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียน
2) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้นการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
3) อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ
หรือศึกษาดูงาน
4) แนะนาตาราและส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน
ในประเด็นต่าง ๆ และนามาแลกเปลี่ยนเรียบรู้กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินผลตามสภาพจริง จากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ การสอบ รายงาน การ
ปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2) ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ
3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดสร้างสรรค์
2) มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ
3) รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์นาเสนอเป็นงานเขียน เรียงความ และฝึก
พูดในโอกาสต่างๆ
2) กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏในหนังสือ
เรียนและในชีวิตประจาวัน
3) จัดกิจกรรมการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีส่วน
ร่วมในการอภิปราย
4) กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักตั้งคาถามและแสวงหาคาตอบ
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2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด การสอบ รายงานและการฝึกพูดหรือการ
อภิปรายในชั้นเรียน
2) ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการ พฤติกรรมในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม
2) มีภาวะการเป็นผู้นา และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) บรรยายชี้ให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2) ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทางานเป็นกลุ่ม
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้นเรียน
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกภาวะการเป็นผู้นา
และผู้ตาม
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากผลงานที่เป็นผลมาจากการทางานกลุ่ม การพูดนาเสนองานตามกลุ่ม
ที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการสังเกตการทางานร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียน ในการร่วมกลุ่ม
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3) มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล
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2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะใน
การสื่อสาร
2) แนะนาสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลา
3) แนะนาการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีระบบ
4) กาหนดหัวข้อองค์ความรู้ให้นักศึกษาค้นคว้าและนาเสนอ
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ
2) ประเมินจากการนาเสนอความคิด รายงาน
3) ประเมินจากการดูการอ้างอิง บรรณานุกรม
2.1.6 ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
2.1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
1) ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและ
สากล
2) มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา
3) มีวิสัยทัศน์ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์
2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
1) สอดแทรกและชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมระหว่าง
การสอน
2) ให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากเนื้อหาที่ปรากฏในตาราเรียน
3) ให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของภูมิปัญญาไทยด้านการใช้และ
การสร้างสรรค์ภาษา
4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม/ชมการแสดงต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย
และน่าสนใจ หรือศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานที่จริง
5) อาจเชิญผู้รู้ทางภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นมาบรรยายเสริม
6) สอนเนื้อหาทางด้านการสร้างสรรค์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน
2.1.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
1) ประเมินจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตลอดทั้งภาค
2) ประเมินจากการสังเกตการที่นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และ
อภิปราย ในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการนาเสนอความคิด จากรายงานที่นักศึกษานาเสนอ
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) เข้ า ใจและซาบซึ้ งในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบบคุ ณ ธรรม
จริยธรรมเสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา รับ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั งคม เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
4) สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านผู้อื่น
2) มีความรับผิดชอบทาการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
4) ชี้แนะเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่แทรกอยู่ในเนื้อหารายวิชา
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น เรีย น การส่ ง งานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการไม่ทุจริตในการสอบ
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินจากความสนใจและพัฒนาการในการเรียน
2.2.2 ความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้ น ฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใช้ กั บ งานทางด้ านวิ ศ วกรรมศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้ อ ง และการสร้า ง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
งานจริงได้
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2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นบรรยายและฝึกทักษะการพูด
ฟัง อ่าน และเขียน
2) มีการใช้โสตทั ศนู ปกรณ์ การรายงานหน้ าชั้น การแสดงความคิดเห็ น การสื บค้ น
ข้อมูลทารายงาน ฯลฯ ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
3) แนะนาความคิด สังคม และวัฒนธรรมของประเทศนั้นผ่านเนื้อเรื่องที่เรียน
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทา
4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการ
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มี จิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2) การรายงานหน้าชั้น
3) การอภิปรายกลุ่ม
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การตั้งคาถามและตอบคาถามของนักศึกษา
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
2) สามารถเป็ น ผู้ ริเริ่ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไขสถานการณ์ เชิ งสร้างสรรค์ ทั้ ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
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3) สามารถวางแผนและรับ ผิ ดชอบในการพั ฒ นาการเรีย นรู้ทั้ งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิ ตส านึกความรับ ผิ ดชอบด้านความปลอดภัย ในการทางาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อื่นเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ตาม
2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
และกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินความสนใจในขณะที่ผู้อื่นรายงานหน้าชั้นหรือกล่าวแสดงความคิดเห็น
2) ประเมินความรับผิดชอบนักศึกษาแต่ละคนในกิจกรรมที่กาหนด
3) ประเมิ น ความสามารถในการท างานร่ว มกั บ กลุ่ ม เพื่ อ น และที ม งานอย่ างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ทักษะในการใช้คอมพิว เตอร์ ส าหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิช าชีพได้เป็ น
อย่างดี
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ที่ ทัน สมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย
โดยใช้สัญญลักษณ์
5) สามารถใช้ เครื่อ งมื อ การค านวณและเครื่อ งมื อ ทางวิ ศ วกรรม เพื่ อ ประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
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2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจ กรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการสื่ อสารระหว่าง
บุ ค คลทั้ ง การพู ด การฟั งและการเขี ย นในกลุ่ ม ผู้ เรี ย น ระหว่ า งผู้ เรี ย นกั บ ผู้ ส อน และบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
2) จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นได้ เลื อ กและใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
3) จั ดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่ ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนได้ ใช้ ความสามารถในการเลื อก
สารสนเทศ และฝึกทักษะ
4) การนาเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่
นาเสนอ
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากการบ้าน รายงาน เรียงความและงานอื่น ๆ ที่มอบหมายให้ทา
2) ประเมินจากความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือต่าง ๆ
ในการรายงานหน้าชั้น
3) ประเมินจากความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบในการ
ทารายงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม
1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.4 มีความสานึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
1.6 สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
2.2 มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.3 สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และพัฒนาสังคม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์
3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ
3.3 รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม
4.2 มีภาวะการเป็นผู้นา และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.3 มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล
6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
6.1 ตระหนักและชืน่ ชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล
6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา
6.3 มีวิสัยทัศน์ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

1
กลุ่มวิชาภาษา
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
082 101 มนุษย์กับศิลปะ
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์
082 103 ปรัชญากับชีวิต
082 104 อารยธรรมโลก
082 105 อารยธรรมไทย
082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน
082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
082 109 ดนตรีวิจักษ์
082 110 ศิลปะการดาเนินชีวติ และทางาน
อย่างเป็นสุข

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

5. ทักษะการ 6. ศิลปะ
วิเคราะห์เชิง
และการ
ตัวเลข การ
สร้างสรรค์
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

1
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
083 101 มนุษย์กับสิง่ แวดล้อม
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
083 103 หลักการจัดการ
083 104 กีฬาศึกษา
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน
083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

2

3
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5

6
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2

3
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4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

3

  
  

  
  


  

  
 

5. ทักษะการ 6. ศิลปะ
วิเคราะห์เชิง
และการ
ตัวเลข การ
สร้างสรรค์
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

1
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษ และพลังงาน
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติ ประจาวัน
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคม
อาเซียน
084 107 พลังงานในอาเซียน
084 108 โลกและดาราศาสตร์
ศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์
ประยุกต์
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

2

3

4

5

6

1

2

3


1

2

3

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

5. ทักษะการ 6. ศิลปะ
วิเคราะห์เชิง
และการ
ตัวเลข การ
สร้างสรรค์
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

600 111
600 112
600 113
600 114
600 115
600 116
600 117
600 118
600 119
600 120
600 121

เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน
ศิลปะการดารงชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
คอมพิวเตอร์สาหรับการวิจัยด้านอาหาร
เทคโนโลยีชวี ภาพกับคุณภาพชีวิต
ภาวะผู้นากับการพัฒนา
พลังงานและสิง่ แวดล้อมกับชีวิต
ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
ไฟฟ้าและความปลอดภัย
การตลาดและการเงิน
เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร

1











2




3





4




5
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4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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5. ทักษะการ 6. ศิลปะ
วิเคราะห์เชิง
และการ
ตัวเลข การ
สร้างสรรค์
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
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หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ
และ ซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
1.3 มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถท างานเป็ น หมู่ ค ณะ สามารถแก้ ไขข้ อ ขั ด แย้ ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.4 สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปั ญ หาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมู ล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ

96
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ น าและผู้ ต ามได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.5 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
5.4 มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารข้ อ มู ล ทั้ ง ทางการพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช้
สัญญลักษณ์
5.5 สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิช าชีพ ในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้

97
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

511 104
511 105
513 100
513 105
514 101
514 102
514 103
514 104
611 342
611 361
611 415
611 461

แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
คอลลอยด์และพืน้ ผิวระหว่างวัฏภาค
การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์เบื้องต้น
การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นและสถิติ
สาหรับวิศวกรกระบวนการเคมี
611 462 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์
โครงการ
611 463 การจัดองค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5


  




  



         


 

 
 
 
 

  

           


 
           


 
        


  

        


  



 



 



 











        

  



2. ความรู้



      

3. ทักษะทางปัญญา


   

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ


 


 

98
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

611 482
614 201
615 112
618 120
618 121
620 101
620 102
620 201
620 202
620 203
620 211
620 212
620 213
620 221

การเป็นผูป้ ระกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจ
เขียนแบบวิศวกรรม
กลศาสตร์วิศวกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน
วัสดุวิศวกรรม
ทักษะทางวิศวกรรมและการจัดการเบื้องต้น
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
จลนพลศาสตร์ของวัสดุ
กลศาสตร์ของวัสดุ
วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์
ปฏิบัติการวิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์
วิทยาการและเทคโนโลยีแก้ว
โลหะและโลหะผสม

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

1 2 3 4
  
  
  


 
   

5 1 2 3 4 5


   

  
  
   
  

1 2 3 4

   

  
  
 
   

5 1 2

 
 
 
 
 







 

 
 
   






  
  

   

    

   








5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 4 5 1 2 3 4 5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
620 261
620 281
620 301
620 311
620 312
620 321
620 322
620 331
620 332
620 341
620 351
620 352
620 361

วิทยาการสถานะของแข็ง
วัสดุอินทรีย์
ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายของวัสดุ
กระบวนการผลิตเซรามิกส์
วิทยาการและเทคโนโลยีซีเมนต์
ปฏิบัติการโลหะวิทยาและวัสดุกงึ่ ตัวนา
โลหะอลูมินัมเชิงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
การหล่อ
วัสดุและอุปกรณ์กึ่งตัวนา
อิเล็กโทรเซรามิกส์
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน
วัสดุระดับนาโน
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุ
และวัสดุระดับนาโน

2 3 4
 
  

  
 
 








5





2. ความรู้

1 2 3 4 5
  
 
 
 

 



 

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4
 
 
 
 

  

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

620 362 ปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุ
และวัสดุระดับนาโน
620 363 สมบัติไฟฟ้า แสงและแม่เหล็กของวัสดุ
620 364 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
620 365 การเสริมแรงของวัสดุหลากหลายวัฏภาค
620 371 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมวัสดุ
620 381 การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง
ทางวิศวกรรม
620 382 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
620 383 การประดิษฐ์และสิทธิบัตร
620 384 สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
620 385 วิศวกรรมและนโยบายสาธารณะเบื้องต้น
620 421 การกัดกร่อนและการป้องกัน
620 422 โลหะวิทยาเชิงกายภาพและเคมี
620 431 วิทยาการและเทคโนโลยีฟิล์มบาง

1. คุณธรรม จริยธรรม

1 2 3 4
 
  
 


 








2. ความรู้

5 1 2 3 4 5
   

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
  
  
    

  

 
   
 

 

  

       

    

   
  
  

  
 
  


 
 
  
   
 

 



  

 

 

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

620 441
620 442
620 443
620 444

หลักการการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมโดยรวม
การจัดการคุณภาพโดยรวม
การวางแผนและควบคุมการผลิตสมัยใหม่
หลักการการวินิจฉัยและปรับปรุงสถาน
ประกอบการ
620 445 การปรับปรุงผังโรงงาน
620 451 นาโนฟิลิกส์
620 452 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
620 461 กระบวนการผลิตวัสดุในอุตสาหกรรม
620 462 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
620 463 วิศวกรรมพื้นผิว
620 464 ความเสื่อมของวัสดุ
620 471 การเลือกวัสดุและการออกแบบ
620 481 วัสดุชีวการแพทย์
620 482 การศึกษาด้วยตนเอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

1





2





2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 
     



    
   
   
 
     



 
     




     
   

 
 

     
 
   

 
 
 
     
 
   
   

  
     
  

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

620 483 วิศวกรรมวัสดุในศิลปะเชิงสร้างสรรค์และ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
     

1 2 3 4
 

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  


มรดกทางวัฒนธรรม
620 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ
และนาโนเทคโนโลยี 1
620 485 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ
และนาโนเทคโนโลยี 2
620 486 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ
และนาโนเทคโนโลยี 3
620 491 สัมมนา
620 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับ
นักศึกษาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1
620 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับ
นักศึกษาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมิ น ผลการศึกษาเป็ น ไปตามข้ อบั งคั บมหาวิท ยาลั ยศิล ปากรว่าด้ ว ย
การศึกษาระดับ ปริญญาบั ณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังและ
ข้อกาหนดเพิ่มเติมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ มีร ะบบการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์การเรียนรู้ของนัก ศึกษาเป็น ส่ ว นหนึ่ งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
2.1.2 วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม
2.1.3 ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
2.2.1 สารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
2.2.2 สารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
2.2.3 สารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
และเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.4 รวบรวมผลการสารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร
2.2.5 มีผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
3.2 ผู้ส าเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรมวัส ดุและนาโน
เทคโนโลยี ต้องสอบได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุก
รายวิชาตลอดหลักสูตรไม่น้ อยกว่า 2.00 และค่าระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชา
เลือกในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 2.00
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศและให้คาแนะนาอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะฯ และหลักสูตรที่สอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
2.1.2 เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญและการวัดประเมินผล
ให้ทันสมัย
2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่งเสริมการมีส่ วนร่ วมในกิจกรรมบริการวิช าการแก่ชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับ การพั ฒ นา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลา
เพิ่มพูนประสบการณ์
2.2.3 กระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.4 ส่งเสริ มการท าวิจั ย สร้างองค์ ความรู้ใหม่ และพั ฒ นาการเรียนการสอนเพื่ อให้ มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
2.2.5 จัดสรรงบประมาณสาหรับทาการวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
บริ ห ารหลั ก สู ต รโดยมี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รประจ าสาขาวิ ช าที่ ค ณะฯ แต่ งตั้ ง และมี
คณะกรรมการ ประจ าคณะเป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ล ให้ ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิ บั ติ แ ก่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีการดาเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี
มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ด าเนิ น การประชุ ม กรรมการหลั ก สู ต รเพื่ อ ก าหนดหน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้ครอบคลุมการดาเนินการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยแบ่งเป็น
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดูแลองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 วางแผนและบริหารหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินงานของหลักสูตรประจาปีตามองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประเมินและสรุปผลการ
ดาเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อนามาจัดทา มคอ.7 และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์การ
เรียนรู้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) จัดทาข้อมูลพื้นฐานโดยการสารวจ ผลประเมินความพึงพอใจของนายจ้างทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
2.2 การทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ความต้องการของการตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(1) จัดให้มีการสารวจความต้องการกาลังคนในสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี เพื่อนามาใช้
ประกอบในการวางแผนการรับนักศึกษา
(2) จัดให้มีการส ารวจอัตราการได้งานทา/การศึ กษาต่อของบัณ ฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จ
การศึกษา
(3) จัดให้มีการสารวจอัตราการได้งานทาตรงสาขาวิชาในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
(4) จัดให้มีการสารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพในภาพรวมในระยะเวลา 1 ปี
หลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนามาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
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3. นักศึกษา
กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลั ก สู ต รฯ มี ร ะบบในการรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยได้ มี ก ารแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกในแต่ละช่องทางการรับนักศึกษา ทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชาฯ
โดยให้ มี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รถู ก บรรจุ อ ยู่ ใ นคณะกรรมการอ านวยการสอบคั ด เลื อ กเสมอ ซึ่ ง
คณะอ านวยการสอบคั ดเลื อกได้ จั ด ประชุ ม พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ในการคั ด เลื อ ก ประเมิ น กระบวนการ
รับนักศึกษาและกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษาโดยพิจารณาเปรียบเทียบจานวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
ในแต่ละช่องทางและจานวนนักศึกษาที่สมัครจริง และได้มีการปรับเปลี่ยนจานวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัครใน
ปีการศึกษาถัดไปให้ สอดคล้องเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่สมัครจริงในช่องทางนั้นๆ เพื่อให้ ระบบการ
รับนักศึกษามีประสิทธิภาพดีขึ้น
ทั้งนี้หลักสูตรได้มีการเปิดรับนักศึกษาที่หลากหลายช่องทาง เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
และส่งเสริมให้นักศึกษาที่สนใจในหลักสูตรทางด้านวัสดุและมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนในสาขาวิชานี้ได้มีโอกาส
เข้ามาศึกษา ซึ่งสอดคล้ องกับ ปรัช ญาของหลักสูตรที่ กล่ าวไว้ว่า “สร้างสรรค์วิศวกรวัสดุรุ่นใหม่ ใช้ความรู้
คู่ปั ญญา บู รณาการนาโนเทคโนโลยี ” นอกจากนี้ หลั กสู ตรยั งมุ่ งเน้ นคุ ณภาพนั กศึ กษามากกว่าจานวนรั บ
โดยจากการสารวจที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาที่จบส่วนใหญ่มีภาวการณ์ได้งานทาค่อนข้างสูง
3.1 ตารางแสดงช่องทางการรับนักศึกษา
โครงการรับนักศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1. ต้องสอบได้ในลาดับที่ 1-10 ของสายวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน
สัญจรประเภท ก.
2.ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกัน ไม่น้อย
กว่า 3.30 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.5 นับถึงภาค
การศึกษาปลายของชั้น ม.5
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1. ต้องได้คา่ ระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกัน ไม่น้อยกว่า
สัญจรประเภท ข.
2.75 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษา
ปลายของชั้น ม.5
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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โครงการรับนักศึกษา
โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียน
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในโรงเรียน
ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดยเฉพาะ ทั้ง 13 โรงเรียน
2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกัน ไม่น้อยกว่า
3.30 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษา
ปลายของชั้น ม.5
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.3 กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม 1. ต้องเป็นผู้นาในการช่วยเหลือ หรือ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว
และบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน ตาม
คุณลักษณะ 4 ประการ ดังนี้
1.1 มีความเป็นผู้นาและบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
1.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์
1.3 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ทุกชนิด
2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อย
กว่า 3.5 ของมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลาย
ของชั้น ม.5
โควตาพิเศษ
1. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกัน ไม่น้อยกว่า
3.00 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษา
ปลายของชั้น ม.5
1.. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. ผู้สมัครต้องสมัครสอบวิชา 79 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
3. ผู้สมัครต้องสมัครสอบ 7 วิชาสามัญของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาคณิตศาสตร์,วิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี)
แอดมิชชั่น
สัดส่วนคะแนน GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 15% , PAT 2 15%
และ PAT 3 20%
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โครงการรับนักศึกษา
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
รอบแรก
1. ต้องสอบได้ในลาดับที่ 1-50 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เมื่อเรียง
ตามค่าระดับเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 (นับถึงภาคการศึกษาต้นของชั้น ม.6)
รวม 5 ภาคการศึกษา
2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า
3.00 ของระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายนับถึงภาคการศึกษาต้นของชั้น ม.6
2.1 กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(เฉพาะภาษาอังกฤษ)
รอบสอง
1. ต้องสอบได้ในลาดับที่ 1-50 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เมื่อเรียง
ตามค่าระดับเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 (นับถึงภาคการศึกษาต้นของชั้น ม.6)
รวม 5 ภาคการศึกษา
2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า
3.00 ของระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายนับถึงภาคการศึกษาต้นของชั้น ม.6
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(เฉพาะภาษาอังกฤษ)

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรฯ มีระบบในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ผ่านการสนับสนุนโครงการสอนเสริมให้
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา เช่น โครงการปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 เพื่อปูพื้นฐานในรายวิชาเคมีและ
แคลคูลัสก่อนเข้าศึกษา และโครงการปฐมนิเทศของภาควิชาฯ เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิช าการ อาจารย์และรุ่น พี่ในหลักสูตร เพื่อขอคาแนะนาทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเรียน
ความเข้าใจในหลักสูตรและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
นักศึกษาก่อนจะเข้าศึกษาในแต่ละชั้นปี เช่น กิจกรรมฝึกฝนทักษะด้านงานวิจัยภาคฤดูร้อน (Best Practice)
สาหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในชั้นปีที่ 2 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการ
เรียนสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด ทางหลักสูตรได้มีกลไกในการประเมินและ
หาแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรู้และสามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสาเร็จ
การศึกษาได้มากขึ้น เช่น
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1) มีการประเมินการจัดการการศึก ษาโดยนักศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่อาจ
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น นักศึกษาได้เสนอแนะว่าต้องการเพิ่มโอกาสผ่านกิจกรรมดู
งานนอกสถานที่และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งทางอาจารย์ประจาหลักสูตรได้จัด
กิจ กรรมเพิ่ ม พู น ความรู้แ ละประสบการณ์ โดยการพานั ก ศึ ก ษาเข้ าร่ว มการประชุ ม ทาง
วิชาการหรือการแสดงนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2) มีร ะบบนั ก ศึ กษาช่ ว ยสอนในรายวิช าปฏิ บั ติ การเพื่ อ ให้ โอกาสนั ก ศึ กษาที่ ส นใจเรีย นรู้มี
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติที่มากขึ้น โดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา
และไม่จากัดเฉพาะนั กศึกษาที่มีผ ลการเรียนที่ดี อีกทั้งยังเป็นแนวทางสร้างรายได้ให้ กับ
นักศึกษาในหลักสูตรอีกด้วย
3.2 การควบคุมดูแลและการให้คาปรึกษาทางวิชาการ
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
มีระบบและกลไกในการแบ่งภาระหน้าที่ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนดูแล และให้คาปรึกษาทางวิชาการ
กับนักศึกษา โดยจะเฉลี่ยจานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีให้อาจารย์ดูแลเป็นจานวนที่ใกล้เคียงกัน โดยในแต่ละ
ภาคการศึกษาจะมีการจัดตารางเวลาอาจารย์ที่ให้นักศึกษาสามารถเข้าพบเพื่อให้คาปรึกษาได้ ทางหลักสูตรมี
ผลการประเมินจากนักศึกษาจากการแจกแบบประเมินจานวน 61 ฉบับ โดยมีผู้ตอบแบบประเมินจานวน 58
คน คิดเป็นร้อยละ 95.08 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
มีระดับความพึงพอใจมาก เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่องทางความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ การให้เวลาในการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้
ความสนใจ ติดตามผลการเรี ย นของนั กศึกษา เพื่อ ช่วยให้ นั กศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลั กสู ตร และ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจน
รั บ ฟั งความคิ ดเห็ น และช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หาต่ างๆ นอกจากนี้ มี ก ารแนะน าการลงทะเบี ย นวิช าเลื อ กเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักศึกษา เช่น นักศึกษาที่เรียนวิชา Kinetics of Materials
ซึ่งเป็นวิชาบังคับ ภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เมื่อผ่านวิชาดังกล่าวแล้วได้มีความสนใจในศาสตร์ที่
สามารถนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ อาจารย์จึงแนะนาให้ลงวิชาเลือกคือ Glass Science and Technology ซึ่ง
จะได้ต่อยอดความรู้จากวิชาดังกล่าว
สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรอาจารย์ได้ ทาความรู้จักนักศึกษาทุกคนและติดต่อส่งข้อมูลและชี้แนะ
ข่าวสารต่างๆผ่านหลายช่องทาง เช่น การตั้งกลุ่มสื่อสาธารณะทางอินเทอร์เนต การใช้อีเมล์ การนัดพบปะ
การใช้กิจกรรมในการพบปะพูดคุย เช่น กีฬา MATSE กิจกรรมงานปีใหม่ เป็นต้น อาจารย์มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของนักศึกษาที่มีปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกัน ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาในด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาทาง
การเงิน อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ให้ความช่วยเหลือโดยการจ้างนักศึกษามาช่วยงานวิจัย ปัญหาเรื่องการ
แบ่งเวลาในการเรียนและการทากิจกรรม อาจารย์ได้เสนอแนะวิธีการแบ่งเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อผู้เรียนสูงสุด
สาหรับ นั กศึกษาที่มีผ ลการเรียนต่าและมีความเสี่ ยงต่อการสาเร็จการศึกษาช้าหรือออกกลางคัน
อาจารย์ได้เสนอแนะวิธีการลงทะเบียนเรียนวิชาที่ควรจะเรียนก่อน-หลัง ซึ่งอาจจะทาให้นักศึกษาดังกล่าวจบ
ช้ากว่ากาหนด 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา แต่ก็สามารถจบได้ตามข้อกาหนดของหลักสูตร
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3.3 การสาเร็จการศึกษา
คณะฯ มีระบบตรวจสอบจานวนหน่วยกิต และการตรวจสอบการจบของนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์
ขอจบการศึกษา ทางคณะฯ จะตรวจสอบว่านักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามที่ระบุในหลักสูตรหรือไม่ หากยัง
ไม่ ค รบก็ จ ะแจ้ งให้ นั ก ศึ กษาทราบ และการส าเร็จการศึก ษาของนั ก ศึก ษาหลั ก สู ต รวัส ดุขั้ น สู งและนาโน
เทคโนโลยี มีจานวนนักศึกษาตกค้างโดยไม่สามารถจบได้ภายใน 4 ปีการศึกษานั้น มาจากการที่นักศึกษาไม่
ผ่านรายวิชาบั งคับ บางวิช า จึงเป็ น ผลให้ นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิช า โครงงานวิจัยตา ม
คาแนะนาสาหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยีซึ่งเป็นรายวิชาสาหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 ได้ตามที่
หลักสูตรกาหนด
3.3.1 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ส าหรั บการส ารวจความพึ งพอใจของนั กศึ กษาในหลั กสู ตรวัสดุ ขั้นสู งและนาโนเทคโนโลยีนั้ น ทาง
หลักสูตรมีระบบในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตร และมีการนาผลการประเมินเข้า
หารือในที่ป ระชุมหลั กสู ตร โดยทางหลั กสูตรได้จัดการประเมินความพึ งพอใจหลั กสู ตรในด้านต่างๆ โดย
นักศึกษา ดังนี้
1) ด้านหลักสูตรการศึกษา
2) ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
3) ด้านกิจการนักศึกษา
4) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ซึ่งผลารประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสามารถสรุปภาพรวมได้ดังต่อไปนี้
1) ด้านหลักสูตรการศึกษา
ผลการประเมินพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับ มาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.75
ทั้งนี้ หากมีการแจกแจงในรายละเอียดของการประเมินโดยนักศึกษาพบว่า ในมุมมองที่เกี่ยวกับวิชาการ เช่น
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน ความทันสมัยในรายวิชา ความหลากหลายในรายวิชาความรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน หรือระบบการประเมินผลในแต่ละรายวิชานั้น ทางนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ
มาก อยู่แล้ว หากแต่มียังคงมีบางประเด็นที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เช่น การจัดตาราง
การเรียนการสอน ที่มีบางรายวิชาต้องดาเนินการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือการแนะนาระบบการ
ลงทะเบียน เป็นต้น ทางหลักสูตรได้นาผลการประเมินมาดาเนินการปรับปรุงต่อไป
2) ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ผลการประเมินพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการทางานของอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการในระดับ มาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.69 ทั้งนี้ หากมีการแจกแจงในรายละเอียดของการประเมินพบว่า สิ่งที่
นักศึกษารู้สึกพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ การได้รับคาแนะนาในการลงทะเบียนเรียนเท่านั้น แต่ทั้งนี้
ความพึงพอใจในด้านอื่นๆซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมากต่อชีวิตการเรียนของนักศึกษา เช่น ความสะดวก
ในการติดต่อเข้าถึงอาจารย์ การให้เวลาแก่นักศึกษา การให้ความสนใจและติดตามผลการเรียน หรือการรับฟัง
ความคิดเห็นและช่วยแก้ปัญหา เป็นต้น นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ มาก
3) ด้านกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านกิจกรรมนักศึกษาในระดับ ปานกลาง โดยรวมแล้ว นักศึกษา
รู้สึกว่ายังขาดการเตรียมความพร้อมสาหรับชีวิตหลังสาเร็จการศึกษา หรือขาดข้อมูลของการเข้าสู่อาชีพของ
นักศึกษา ทั้งนี้ ทางหลักสูต รได้มีความพยายามมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยการพยายามสร้าง
ช่องทาง และกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีการฝึกงานนอกสถานที่กับทางผู้ประกอบการจริงในระหว่างที่ยังเรียนอยู่
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ในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจ และความพร้อมมากขึ้นต่อการไปประกอบวิชาชีพ อี กทั้งทาง
หลักสูตรจะมีโครงการในการอบรมการใช้งานโปรแกรม Origin และ Autocad เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษา
เพื่อนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป ทางหลักสูตรคาดว่าความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านกิจกรรม
นักศึกษาน่าจะสูงขึ้นในรุ่นต่อๆไป
4) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.38 ซึ่ง
ประเด็นที่นักศึกษาต้องการให้มีการปรับปรุงมากที่สุดคือการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง พบว่ า นั ก ศึ ก ษาได้ ให้ ค ะแนนการประเมิ น อยู่ ที่ 3.12 ซึ่ ง ทางหลั ก สู ต ร
จะพยายามประสานงานให้กับ ทางภาควิชา ทางคณะ และทางมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการปรับปรุงต่อไป
ส่วนในประเด็นอื่นๆ เช่น อาคารเรียน ทรัพยากรสาหรับการเรียนรู้ หรือสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ มาก
4. อาจารย์
หลักสูตรฯ มีระบบในการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอาจารย์ประจาของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรม
วัสดุ ในที่ประชุมภาควิชาฯ ได้หารือร่วมกันในการกาหนดอาจารย์ประจาหลักสูตร และเสนอไปตามขั้นตอน
การจั ด ท าหลั ก สู ต รใหม่ ของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม อี ก ทั้ งยั งมี ก ารวางแผน
อัตรากาลังและระบบการรับหรือพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เพียงพอตามเกณฑ์และ
เพื่อรองรับภาระงานสอน ซึ่งในปัจจุบัน หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 6 คน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์
ที่ทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดไว้
4.1 ระบบการบริหารอาจารย์
จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ได้มีการแบ่งภาระหน้าที่ในการกากับดูแลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร โดยจัดแบ่งหน้าที่ ดังนี้
1) การคัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าสู่หลักสูต ร และการแบ่งภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
แก่นักศึกษาใหม่
2) การติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5
3) การตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
4) การดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่างๆให้แก่นักศึกษา
5) การส่ งเสริ ม ให้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รได้ ท างานวิ จั ย และสร้ างความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ
นักศึกษาในหลักสูตรผ่านกิจกรรมฝึกฝนทักษะด้านงานวิจัยภาคฤดูร้อน (Best Practice)
สาหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในชั้นปีที่ 2
ทั้ งนี้ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รทุ ก คนได้ มี ภ าระหน้ าที่ ในการสอนรายวิ ช าบั งคั บ ของหลั ก สู ต รฯ
ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ คือมีการพิจารณาในที่ประชุมหลักสูตรเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ให้มีคุณสมบัติ
ตรงตามรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาและนาเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ ซึ่งที่ประชุมภาควิชา
เห็นชอบตามที่เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
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4.2 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
โดยจัดให้มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
1) มีระบบสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์หรือการขอทุนเพื่อสร้างเครือข่ายและ
พันธมิตรทางวิชาการกับอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ
2) การส่ ง เสริ ม การท างานวิ จั ย ของอาจารย์ ห ลั ก สู ต รฯ ผ่ า นการใช้ เงิ น กองทุ น วิ จั ย และ
สร้างสรรค์ของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ การนาเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม
วิช าการ และการให้ เงิน รางวัล ส าหรับ อาจารย์ ที่ ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ผ ลงานวิจัย ในรูป แบบ
บทความวิจัย รวมทั้ง ภาควิชาฯ ยังได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้สาหรับสนับสนุนการ
เข้าร่วมอบรมสัม มนาของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ในวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 100,000
บาทต่อคนต่อปี มีกลไกในการกากับ ติดตาม ผลของการพัฒ นาตนเองของอาจารย์และ
สามารถนาความรู้มาปรับใช้ในการการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เมื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการหรือเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองในการสร้าง
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ต้องทารายงานเสนอต่อคณบดีฯ เพื่อรายงาน
ผลที่ได้จากการขออนุมัติเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการหรืออบรมสัมมนาต่างๆ
3) ระบบส่ งเสริมและพั ฒ นาอาจารย์ในด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิช าการระหว่าง
อาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตรผ่านรายวิชา 620 492 สัมมนาและรายวิชา 620 493
โครงงานวิจัย โดยผู้ประสานงานรายวิชาได้จัดให้นักศึกษาได้นาเสนอเปเปอร์งานวิจัยและ
ข้อเสนอโครงงานวิจัยด้วย Power point กับกลุ่มอาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบจานวน 3-5
ท่านที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป เป็นการเปิดมุมมองด้านวิชาการ
ให้กว้างขึ้น ได้แลกแลกเปลี่ยนความรู้ประเด็นใหม่ๆที่น่าสนใจ เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อทั้ง
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
4) การสร้างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้น่าอยู่ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค
ทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขในการทางาน
5) ระบบการสร้างเสริมขวัญ กาลังใจ และเชิดชูเกียรติของอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นทางคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติงานวิจัยของคณะฯ
โดยแจ้งประกาศผ่านทางภาควิชาฯและติดบอร์ดประกาศเชิญชวนคณาจารย์แ ละนักศึกษา
ในคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
6) มีการส่งเสริมให้ อาจารย์ประจาหลั กสู ตรได้บริการวิช าการร่วมกับองค์กรภายนอก และ
ติดตามให้อาจารย์นาความรู้และทักษะที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
7) มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนาผลมาใช้ ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ผ่านการประเมินของทางมหาวิทยาลัย โดยมีระบบให้อาจารย์ผู้สอนทา
การชี้แจงการปรับปรุงผลการประเมินเป็นประจาทุกภาคการศึกษา
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดผู้สอนผ่านการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ และการประชุม
ภาควิชาฯ ในแต่ละภาคการศึกษาได้มีระบบการแบ่งภาระหน้าที่ในการสอนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ ทั้งในส่วนของวิชาบังคับของหลักสูตรฯและวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ โดยมีคณะกรรมการประจา
หลักสู ตรช่วยกากับ ให้ มีการตรวจสอบคุณ สมบัติข องอาจารย์ผู้ส อนในรายวิช าที่เปิดสอน เช่น ดร.นฤทธิ์
ตรีอ านรรค จบปริญ ญาเอกทางด้านอิ เล็ กโทรเซรามิ กส์ จากมหาวิท ยาลั ย Oregon State สหรัฐ อเมริก า
จึงได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชา Electroceramics ซึ่งเป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ เป็นต้น ในบาง
รายวิชาอาจารย์มากกว่าหนึ่ งท่านทาการสอนร่วมกันตามความเชี่ยวชาญเฉพาะและทาให้ นักศึกษาได้รับ
ความรู้อย่างเต็มที่ อีกทั้งได้มุมมองจากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป เช่น วิชา Metals and
Alloys มี ก ารแบ่ งการเรี ย นการสอนเป็ น ในส่ ว นของโลหะกลุ่ ม เหล็ ก (ferrous alloys) รั บ ผิ ด ชอบโดย
ผศ.ดร. วรดา หล่ อยื น ยง และโลหะนอกกลุ่ ม เหล็ ก (non-ferrous alloys) รับ ผิ ดชอบโดย ผศ.ดร. ภั ท ร์
สุขแสน นอกจากนี้ยั งได้มีการเชิญ อาจารย์พิเศษร่วมสอนด้วย เช่น อาจารย์สิทธิโชค ชัยวรรณ จากคณะ
มัณฑนศิลป์ และ ดร.พิชานนท์ สุวรรณธาดา ที่ปรึกษาบริษัทบางกอกกล๊าส นอกจากนี้อาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกคนได้มีภาระหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรฯ โดยหัวข้อการวิจัยถูกกาหนด
โดยตรงจากอาจารย์ ผู้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในเรื่ อ งนั้ น ๆ หรื อ สิ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจและอาจารย์ มี ค วามรู้
ความสามารถ และให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร
5.1 การเรียนการสอน
ทางหลักสูตรได้มีการบูรณาการวิชาที่สอนกับงานวิจัยของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ
มีการบริการวิชาการทางสังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวอย่างการบูรณาการศาสตร์และศิลป์
ด้านงานเคลือบผลึก มีการเผยแพร่งานบูรณาการศาสตร์และศิลป์ผ่านการประชุมวิชาการ และงานแสดงผล
งานวิจั ย จากภาครั ฐ และเอกชน โดยน าความรู้ม าใช้ในการเรียนการสอนวิช าปฏิ บั ติก ารวิท ยาการและ
วิศวกรรมเซรามิกส์ และการบริการวิชาการโดยให้คาปรึกษาทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมในส่วนของงาน
ด้านโลหะวิทยา ซึ่งวัสดุโลหะอลูมิเนียมส่วนหนึ่งที่นามาใช้ในการเรียนการสอนได้รับความอนุเคราะห์มาจาก
ความร่วมมือด้านวิชาการ โดยนาไปใช้ในวิชาปฏิบัติการโลหะวิทยาและวัสดุกึ่งตัวนา และวิชาโครงการวิจัยฯ
เป็นต้น
5.2 การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการประเมิ นผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตาม Curriculum mapping ที่กาหนดใน มคอ.2 ถึงแม้ว่าในวิชาส่วนใหญ่จะไม่สามารถมีศักยภาพ
ในการเสริมสร้างผลการเรียนรู้ได้ครบทั้ง 5 ด้าน แต่เมื่อรวมทุกรายวิชาในหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะได้รับผล
การเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน โดยแต่ละรายวิชาจะมีผลการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป รูปแบบของการประเมินมี
ความหลากหลาย เช่น การสอบเชิงทฤษฎี การสอบภาคปฏิบัติ การเขียนรายงาน การนาเสนอด้วยวาจา
ความมีวินัยในชั้นเรียน เป็นต้น ระบบและกลไกของการประเมินมีขั้นตอนคร่าวๆ คือ การลงทะเบียนขอ ง
นักศึกษา อาจารย์และผู้เรียนร่วมกันกาหนดเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3 อาจารย์จัดการเรียนการสอน
นาผลการประเมินเข้าที่ประชุมภาควิชา (กรณีส่งทันตามกาหนดของมหาวิทยาลัย) โดยระบบและกลไกนี้จะมี
การปรับปรุงและเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมกรรมการหลักสูตรต่อไป
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การกาหนดเกณฑ์การประเมินมีวิธีที่แตกต่างกันไปตามแต่ละรายวิชา ซึ่งปกติแล้วอาจารย์ผู้สอนจะ
เป็น ผู้กาหนดวิธีและเกณฑ์การประเมินเอง แต่ในปีการศึกษานี้ ได้มีการนาร่องสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาในรายวิชา 620 364 Mechanical Behavior of Materials ว่าควรแยกสอบเป็นสองครั้ง (กลางภาค
และปลายภาค) หรือไม่ เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา อาจารย์ผู้สอนได้กาหนดสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดีย ว (เพื่อให้ ข้อสอบมีการบู รณาการองค์ความรู้ทั้งหมดในรายวิชา) ทาให้ นักศึกษาบางส่ว นที่ไม่มีความ
รับผิดชอบและการวางแผนที่ดีอ่านเตรียมสอบไม่ทันในสัปดาห์ก่อนสอบ ส่งผลให้การประเมินผลการเรียนรู้
อาจไม่สะท้อนต่อสภาพความเป็นจริงในเชิงศักยภาพของนักศึกษา จากการระดมความคิดเห็น นักศึกษาได้
เสนอให้มีการแยกสอบสองครั้ง โดยมีการสอบกลางภาคด้วยเพื่อแบ่งเบาภาระในการเตรียมอ่าน อาจารย์
ผู้สอนจึงได้ตกลงตามที่นักศึกษาเสนอ แต่มีข้อแม้ว่าในข้อสอบปลายภาคก็ยังคงต้องมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใน
ส่วนแรกที่ออกข้องสอบกลางภาคไปแล้ วบ้าง เพื่ อประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์
ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านปัญญาของ มคอ. ด้วย
สัดส่วนของเกณฑ์การประเมินก็เป็นอีกปัจจัยที่สาคัญในการสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เนื่อง
ด้วยหลักสูตรมีลักษณะของรายวิชาที่หลากหลาย จึงได้กาหนดน้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินให้
สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา เช่น วิชาบรรยายจะเน้นการสอบข้อเขียน วิชาปฏิบัติการมีการให้น้าหนักกับ
การเขียนรายงานเพื่อฝึกทักษะด้านการเขียนงานเชิงเทคนิค วิชาสัมมนาเน้นทักษะการนาเสนอด้วยวาจา
พร้อมทักษะการวิเคราะห์ด้วยตนเองจากการอ่านบทความ รวมถึงวิชาโครงงานวิจัยได้เน้นให้ประเมินทักษะ
ในการดาเนินการวิจัยและวิเคราะห์ผลการวิจัย โดยวิธีการประเมินต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงานเขียนและ
งานนาเสนอด้วยวาจาน่าจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถนาไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพต่อไป
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการเตรียมความพร้อมสถานที่เรียน (ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ) หลักสูตรได้มีระบบการสารวจ
ทาความสะอาด และซ่อมแซมก่อนเริ่มภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาและในช่ วงปิดภาคการศึกษา
เพื่อให้มีความพร้อมในการดาเนินการเรียนการสอนในทุกๆปีการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยได้จัดให้มีห้องสมุดของภาควิชา และพื้นที่เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ผ่านระบบ wifi เพื่อให้นักศึกษาสืบค้นฐานข้อ มูลจากทั้งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและฐานข้อมูลภายนอก
ทั้งนี้แม้ว่าระบบ wifi ยังไม่ครอบคลุมทุกชั้นที่ทาการเรียนและสอน แต่ทางหลักสูตรได้พยายามดาเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
สาหรับการจัดพื้นที่/สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ ได้แบ่งพื้นที่วิจัยตามอาจารย์ แต่ละท่าน
เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดและหารือร่วมกัน ซึ่งนอกจากนี้ทางภาควิชายังจัดให้มี
ห้องประชุมเล็กเพื่อให้นักศึกษาสามารถนั่งระดมสมอง และเสนอความก้าวหน้าในการทาวิจัยแก่อาจารย์ที่
ปรึกษาอีกด้วย
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นดังนี้
6.2.1 หนังสือและตารา จานวนประมาณ 2,080 เล่ม
6.2.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 7 ฐานข้อมูล
ส่วนระดับภาควิชามีความพร้อมด้านหนังสือ ตาราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ดังนี้
(1) หนังสือและตารา 384 เล่ม
(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้แก่
(2.1) เตาเผาอุณหภูมิสูงสาหรับงานเผาเซรามิกส์
(2.2) เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ
(2.3) เครื่องทดสอบความแข็งในหน่วยร็อคเวลล์
(2.4) เครื่องทดสอบความแข็งในหน่วยบริเนลล์
(2.5) เครื่องทดสอบความแข็งในหน่วยไมโครวิกเกอร์ส
(2.6) กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์นาภาพออกชุดคอมพิวเตอร์
(2.7) แท่นเครื่องบด ball mill
(2.8) แท่นอัดไฮดรอลิค
(2.9) เครื่องตัดชิ้นงานโลหะ
(2.10) เครื่องขัดผิวโลหะและวัสดุแบบจานหมุน
(2.11) เครื่องให้ความร้อนแบบ hot plate
(2.12) ชุดเครื่องวัดพีเอช
(2.13) เครื่องกวนสารละลายแบบใบพัด
(2.14) เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก
(2.15) เครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียดสูง
(2.16) ชุดวัดความหนาแน่นของของแข็ง
(2.17) เครื่องผสมดินแบบเพลาคู่
(2.18) เครื่องรีดดิน
(2.19) แท่นรางหม้อบด 2 ชั้น แบบปรับรอบได้
(2.20) เตาอบชิ้นงานที่มี natural convection
(2.21) เครื่องทดสอบความแกร่งพร้อมชุดแสดงผล
(2.22) จิกเกอร์และแป้นหมุนมือ
(2.23) เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดลาแสงคู่
(2.24) เครื่อง spin coater
(2.25) เครื่องวัดความหนืด dial reading viscometer
(2.26) เครื่องคัดแยกอนุภาค sieve shaker
(2.27) เตาอบอุณหภูมิต่า
(2.28) อ่างทาความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิค
(2.29) เครื่องวัดค่าดัชนีหักเหของแสง
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(2.30) ชุดวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้ากระแสตรงของวัสดุฟิล์มบาง
(2.31) เครื่อง spot weld
(2.32) เครื่องวัดค่าการนาไฟฟ้าของเส้นลวดโลหะ
(2.33) เครื่อง strain gauge
(3) ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางจานวน 7 ห้อง ได้แก่
(3.1) ห้อง ท.907 ท.908 และ ท.910 ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเซรามิกส์
(3.2) ห้อง ท.909 และ ท.911 ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางโลหะและวัสดุกึ่งตัวนา
(3.3) ห้อง ท.912 และ ท.915 ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางสมบัติไฟฟ้าและสมบัติเชิงแสง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ
(2) ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อ และตาราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการ
(3) คณะจัดสรรงบประมาณประจาปีและจัดซื้อตาราและสื่อต่าง ๆ
(4) ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง
(5) ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการภาควิชาร่วมกันประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้ทรัพยากรของอาจารย์และ
นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
เป้าหมาย
1. ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อ
ความต้องการของอาจารย์
และนักศึกษา
2. หนังสือ ตารา และวารสาร
มีเพียงพอต่อความ
ต้องการของอาจารย์และ
นักศึกษา
3. มีช่องทางการเรียนรู้ที่
เพียงพอเพื่อสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเรียน
นอกห้องเรียน และเพื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ

การดาเนินการ
จัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

การประเมินผล
ผลสารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

จัดหาหนังสือ ตารา และวารสารทั้งจาก
งบประมาณประจาปีสนับสนุนจากรัฐฯ
และเงินรายได้ของคณะ ตลอดจน
ประสานงานกับทางห้องสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหนังสือ ตารา และ
วารสาร ที่ต้องการให้จัดหาเพิ่มเติม
จัดให้มีเครือข่ายและศูนย์เรียนรู้ที่
นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองด้วยจานวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ

ผลสารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับ
หนังสือ ตารา และวารสาร

ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี:้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนผลการ
ดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพการหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดาเนินการ (ข้อที่ 1-5) (ตัว)
ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี
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เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและ
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ
จากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
1.1.2 จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะกาหนด
1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุง กลยุทธ์การ
สอนต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้อ งการในการปรับปรุงทักษะการสอน และ
จัดส่งให้อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกล
ยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
คณะกาหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลั กสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
เพื่อดาเนินการ ดังนี้
2.1 วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
2.2 ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ สถาบันที่นักศึกษา
เข้าศึกษาต่อ เป็นต้น
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปี โดยองค์ป ระกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้ เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสานัก งานคณะกรรมการอุดมศึกษา
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย เป็ น ระยะๆ และมี ก ารประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นา
หลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
4.1.1 อาจารย์ผู้ สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการ
เรียนการสอนในวิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาค
การศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป
4.1.2 กรณี ที่พบปั ญ หาของรายวิช าสามารถปรับปรุงรายวิช านั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็ นการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะทาทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.2.1 คณะกรรมการประเมิ น หลั กสู ต รของคณะจัด ท ารายงานการประเมิ น ผล และเสนอ
ประเด็นที่จาเป็นในการปรับปรุง
4.2.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
4.2.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
4.2.4 หลั ก สู ตรที่ ได้ ป รั บ ปรุงเสนอให้ คณะกรรมการวิช าการและคณะกรรมการกลั่ นกรอง
หลักสูตรพิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

122
ภาคผนวก
(ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
(ข) ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร พร้อมรายละเอียดผลงานทาง
วิชาการและประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี
(ค) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ของผู้ใช้บัณฑิต
รายงานการสารวจข้อมูลศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตร พ.ศ. 2548 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องหลักสูตร หลักสูตรวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(ง) คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรฯ และคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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ภาคผนวก (ก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
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ภาคผนวก (ข)
ข้อมูลประวัติอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวิชาการและประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายนิติ ยงวณิชย์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Materials Science and Engineering) University of Pennsylvania, USA (2007)
M.S. (Materials Science and Engineering) University of Pennsylvania, USA (2003)
B.S. (Materials Science and Engineering and Engineering and Public Policy) Carnegie
Mellon University, USA (2001)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Phongtongpasuk, S., Poadang, S., and Yongvanich, N. (2016).
“Environmental-friendly Method for Synthesis of Silver
Nanoparticles from Dragon Fruit Peel Extract and their
Antibacterial Activities” Energy Procedia, 89: 239-247. (Scopus)
Yongvanich, N. (2015). “Isolation of Nanocellulose from Pome58lo
Fruit Fibers by Chemical Treatments” Journal of Natural
Fibers, 12(4), (July): 323-331. (ISI)
Yongvanich, N., Premanan, C., Khongkamchat, W., and Noonoi, S.
(2014). “Value-Addition of ZnO used in glazing industry for
varistor application” Materials Research Innovations, 18(S6),
(December): 169-173. (ISI)
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Yongvanich, N., and Maensiri, S. (2014). “Synthesis of Cobalt-Doped
SnO2 Nanoparticles by Chemical Precipitation with Chelation”
Integrated Ferroelectrics, 156(1), (June): 53-57. (Scopus)
Yongvanich, N. (2013). “Synthesis of Strontium-Doped ZnO-Based
Nanopowders by Chemical Co-precipitation” Chiang Mai Journal
of Science, 40 (6), (December): 1046-1054. (ISI)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Phongtongpasuk, S., Poadang, S., and Yongvanich, N. (2015).
“Environmental-friendly method for synthesis of silver
nanoparticles from dragon fruit peel extract and their
antibacterial activities” 12th Eco-Energy and Materials Science
and Engineering Symposium, (June 11-14): 177-181.
ศุภกา ปาลเปรม และ นิติ ยงวณิชย์ (2557). เคลือบผลึกกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
และสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์
ครั้งที่ 7: บูรณาการศาสตร์และศิลป์”, (24-26 มีนาคม): A-9 - A-16.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
นิติ ยงวณิ ช ย์ และ ศุภ กา ปาลเปรม. (2558). เซรามิคจากวิศวกรรมวัส ดุผสาน
สุนทรียะ. ความรู้สู่สังคม, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 37-42.
งานแปล (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
620 201 วัสดุวิศวกรรม
620 212 ปฏิบัติการวิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์
620 311 กระบวนการผลิตเซรามิกส์
620 362 ปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุ
620 364 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
620 423 การกัดกร่อนและการป้องกัน
620 431 วิทยาการวัสดุแผ่นฟิล์มบาง
620 452 วัสดุระดับนาโน

142
620 453
620 462
620 482
620 486
620 487
620 488
620 489
620 491
620 492
620 493
622 592

นาโนเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
ความเสื่อมของวัสดุ
การศึกษาด้วยตนเอง
เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 3
เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 4
เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 5
การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
สัมมนา
โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1
โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2
สัมมนา 1
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติ ยงวณิชย์)
วันที่......เดือน..................พ.ศ. .........
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายภัทร์ สุขแสน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Engineering Materials) The University of Sheffield, UK (2007)
B.Sc. (Materials Science and Engineering) first class honour
University of Manchester Institute of Science and Technology, UK (2002)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Sooksaen, P., and Puathawee, P. (2016). “Conversion of Aluminum
Dross Residue into Value-added Ceramics” Key Engineering
Materials, 690, (MAY): 71-75. (Scopus)
Tanum, J., Udomsom, S., Wattanutchariya, W., Sooksaen, P., and
Kantawong, F. (2016). “Characterization of Gelatin Composite
with Low Content Hydroxyapatite and the Influence on
Mesenchymal Stem Cell Culture” Key Engineering Materials,
675-676: 473-476. (Scopus)
Sooksaen, P., and Karawatthanaworrakul, S. (2015). “The properties of
Southern Thailand clay-based porous ceramics fabricated from
different pore size templates” Applied Clay Science, 104,
(February): 295-302. (ISI)
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Sooksaen, P., Utama, N., Pratooyai, J., Chinsatit, P., and Chuankrerkkul,
N. (2014). “Microstructure and Dielectric Properties of Alumina
Addition on TiO2-doped Barium Titanate Ceramics”
Ferroelectrics, 458(1), (January): 118-121. (ISI)
Chuankrerkkul, N., Sooksaen, P., Pakunthod, P., Kosalwit, T., and
Pinthong, W. (2013). “Powder Injection Moulding of Alumina
Using PEG/PVB Binder Systems” Key Engineering Materials,
545: 173-176. (Scopus)
หนังสือรวมบทความวิจัย
บวรกิตติ์ เนคมานุ รัก ษ์, จุฬ ารัต น์ เอี่ย มสมั ย และ ภัท ร์ สุ ขแสน (2559) “การ
พั ฒ นาวั ส ดุ ผ สมพอร์ท แลนด์ ซี เมนต์ แ บบธรรมดา-อี พ็ อ กเรซิ น ส าหรั บ
ประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ งานก่ อ สร้า งอาคาร” การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรม
อาคาร 2559 (Building Innovation 2016: B-inno2016), (10-11
สิงหาคม): 131-137.
ภัทร์ สุ ขแสน, พั ช ราภรณ์ สาธุการ, ณั ฐ คุณ ชมภู และ ดวงกมล แซ่ตั้ง (2559)
“การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร” การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้ง
ที่ 1 เรื่ อ ง นวั ต กรรมอาคาร 2559 (Building Innovation 2016: Binno2016), (10-11 สิงหาคม): 125-130.
Puathawee, P., Sooksaen, P., Sukkum, S., Thipsupanimit, W.,
Yathabhutayan, O., Krataited, T., Ruksapukdee, T., Tarawachcharak,
P., Srikhamhaeng, P., Suwanprathip., D., and Wanitthanya, P. (2014)
“Novel materials from metal industry by-product” The 31st
Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand,
(January 29-31).
Thepthienchai, C., Yaemklad, N., Gharernrungrat, B., Patanathabutr, P.,
and Sooksaen, P. (2014) “Surface Microstructure and Dye
Adhesion of Anodized Aluminum Alloy” The 31st Annual
Conference of the Microscopy Society of Thailand, (January
29-31).
Sooksaen, P., Rapp, M., and Potharin, K. (2013) “Effect of Aluminium
Dopant on Morphology of ZnO Nanocrystals Synthesized by
Microwave Heating Method” The 30th Annual Conference of
the Microcopy Society of Thailand, (January 23-25).
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-ไม่มี-
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งานแปล (ถ้ามี)
-ไม่มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-ไม่มีประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
620 201 วัสดุวิศวกรรม
620 203 จลนพลศาสตร์ของวัสดุ
620 213 วิทยาการและเทคโนโลยีแก้ว
620 321 โลหะและโลหะผสม
620 322 ปฏิบัติการโลหะวิทยาและวัสดุกึ่งตัวนา
620 331 ความรู้เบื้องต้นทางวัสดุขั้นสูง
620 361 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุ
620 362 ปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุ
620 471 การเลือกวัสดุและการออกแบบ
620 482 การศึกษาด้วยตนเอง
620 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1
620 488 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
620 491 สัมมนา
620 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1
620 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2
622 513 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ขั้นสูง
622 592 สัมมนา 1
622 791 สัมมนา 2
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์ สุขแสน)
วันที่......เดือน..................พ.ศ. .........
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นางสาววรดา หล่อยืนยง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Materials Science and Engineering) University of California-Berkeley, USA (2006)
M.S. (Materials Science and Engineering) University of California-Berkeley, USA (2002)
B.S. (Materials Science and Engineering) The Pennsylvania State University, USA
(2000)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Loryuenyong, V., Pengthum, W., Thasatan, W., and Buasri, A. (2016).
“A facile preparation of reduced graghene oxide papers for
electrode and adsorptionapplications” OPTOELECTRONICS
AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS,
10(5-6), (MAY-JUN): 417-421. (ISI)
Loryuenyong, V., Yaotrakool, S., Prathumted, P., Lertsiri, J., and Buasri,
A (2016). “Synergistic effects of graphene-polyaniline counter
electrode in dye-sensitised solar cells” Micro & Nano Letters,
11(2), (February): 77-80. (ISI)
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Loryuenyong, V., Phongthongcharoen, J., Klomchit, K., Chaiklang, R.,
and Buasri, A. (2015). “A facile route for the synthesis of graphitic
carbon-Fe-based nanocomposites from K 2CO3-activated
sugarcane bagasse” Optoelectronics and Advanced MaterialsRapid Communications, 9(1-2), (February): 218-221. (ISI)
Loryuenyong, V., Jarunsak, N., Chuangchai, T., and Buasri, A. (2014).
“The Photocatalytic Reduction of Hexavalent Chromium by
Controllable Mesoporous Anatase TiO2 Nanoparticles”
Advances in Materials Science and Engineering, Article ID
348427: 1-8. (ISI)
Loryuenyong, V., Totepvimarn, K., Eimburanapravat, P., Boonchompoo,
W., and Buasri, A. (2013). “Preparation and Characterization of
Reduced Graphene Oxide Sheet via Water-Based Exfoliation
and Reduction Methods” Advanced in Materials Science and
Engineering, Article ID 923403. (ISI)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Buasri, A., Rochanakit, K., Wongvitvichot, W., Masa-ard, U., and
Loryuenyong, V. (2015). “The Application of Calcium Oxide and
Magnesium Oxide from Natural Dolomitic Rock for Biodiesel
Synthesis” Energy Procedia, 79: 562-566.
Buasri, A., Inkaew, T., Kodephun, L., Yenying, W., and Loryuenyong, V.
(2015). “Natural Hydroxyapatite (NHAp) Derived from Pork
Bone as a Renewable Catalyst for Biodiesel Production via
Microwave Irradiation” Key Engineering Materials, 659: 216-220.
Buasri, A., Worawanitchaphong, P., Trongyong, S., and Loryuenyong, V.
(2014). “Utilization of Scallop Waste Shell for Biodiesel
Production from Palm Oil-Optimization Using Taguchi Method”
APCBEE Procedia, 8: 216-221.
Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Worachat, M.,
Kanchanapradit, R., and Baibou, S. (2013). “Effect of
TiO2 Nanoparticles on Tensile and Photodegradation
Behavior of Biopolymer Films Based on Poly(Butylene
Succinate)” Applied Mechanics and Materials, 376: 89-92.
Buasri, A., Loakhonka, P., Benjapolchai, T., Chusripet, N., and Loryuenyong,
V. (2013). “Surface Modification and Characterization of
Photodegradable Polystyrene-TiO2Nanocomposites” Applied
Mechanics and Materials, 372: 128-131.
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-ไม่มีงานแปล (ถ้ามี)
-ไม่มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-ไม่มีประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
611 161 การบริหารงานวัสดุวิศวกรรม
611 315 โลหะวิทยาเชิงฟิสิกส์
620 201 วัสดุวิศวกรรม
620 211 วิศวกรรมเซรามิกส์เบื้องต้น
620 211 วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์
620 261 วิทยาการสถานะของแข็ง
620 321 โลหะและโลหะผสม
620 322 ปฏิบัติการโลหะวิทยาและวัสดุกึ่งตัวนา
620 331 ความรู้เบื้องต้นทางวัสดุขั้นสูง
620 332 วัสดุและอุปกรณ์กึ่งตัวนา
620 362 ปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุ
620 434 อุปกรณ์ที่สร้างจากวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุแม่เหล็ก และวัสดุทางแสง
620 441 แร่วิทยา
620 451 เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน
620 482 การศึกษาด้วยตนเอง
620 488 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
620 491 สัมมนา
620 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1
620 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2
622 592 สัมมนา 1
622 791 สัมมนา 2
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรดา หล่อยืนยง)
วันที่......เดือน..................พ.ศ. .........
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายอรัญ วสันตกรณ์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Fuel Technology) The University of Sheffield, UK (2001)
วท.ม. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2530)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
อรั ญ วสั น ตกรณ์ , ธนากรณ์ ถนอมลาภ, ปณิ ธ าน อิ น ทฤทธิ์ และ คงพั ฒ น์
วรรณวัฒน์ (2557). “การพัฒนาหม้อต้มพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์
ผลิ ต กระแสไฟฟ้า : ออกแบบและสร้างเทอร์ไบน์ขนาดจิ๋ว ” Kasetsart
engineering journal, 8 9 (2 7 ), (ก รก ฎ าค ม -กั น ย าย น ): 11-22.
(TCI กลุ่มที่ 2)
หนังสือรวมบทความวิจัย
-ไม่ม-ี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-ไม่มี-
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งานแปล (ถ้ามี)
-ไม่มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-ไม่มีประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
611 205 กลศาสตร์ของวัสดุ
611 302 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2
611 303 การถ่ายเทมวล
611 304 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 1
611 305 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 2
611 452 การออกแบบกระบวนการเคมีและโรงงาน
611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
620 202 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
620 221 กระบวนการผลิตสาหรับวิศวกรวัสดุ
620 491 สัมมนา
620 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1
620 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2
622 592 สัมมนา 1
622 791 สัมมนา 2
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรัญ วสันตกรณ์)
วันที่......เดือน..................พ.ศ. .........
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายสมจิตร ลาภโนนเขวา
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2539)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Boonniteewanich, J., Pitivut, S., Tongjoy, S., Lapnonkawow, S., and
Suttiruengwong, S. (2014). “Evaluation of Carbon Footprint of
Bioplastic Straw compared to Petroleum based Straw
Products” Energy Procedia, 56: 518-524. (Scopus)
หนังสือรวมบทความวิจัย
-ไม่ม-ี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-ไม่มีงานแปล (ถ้ามี)
-ไม่มี-
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ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
สมจิตร ลาภโนนเขวา (2559). “Value Steam Mapping (VSM) Plus Material
Flow Cost (MFC) ; VSM” Thailand Lean Award 2016, การ
นาเสนอผลงาน Lean โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (28
มิถุนายน).
สมจิ ตร ลาภโนนเขวา (2558). “การประยุกต์ใช้แนวคิด Lean ในอุตสาหกรรม
บริ ก าร”, Thailand Lean Award 2015, การน าเสนอผลงาน Lean
โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (30 มิถุนายน).
สมจิ ต ร ลาภโนนเขวา (2557). “เป้ าหมายของระบบการผลิ ต ในอุ ด มคติ แ บบ
Lean”, Thailand Lean Award 2014, การนาเสนอผลงาน Lean โดย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (19 มิถุนายน).
สมจิตร ลาภโนนเขวา (2556). “วิถีแห่ง Lean กาหนดให้ความสูญเสียคือศัตรูของ
การเพิ่มผลิตภาพ” Thailand Lean Award 2013, การนาเสนอผลงาน
Lean โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (17 กรกฎาคม).
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
611 161 การบริหารงานวัสดุวิศวกรรม
611 361 การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับวิศวกรกระบวนการเคมี
611 461 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
611 464 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์โครงการ
611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
611 481 การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองทางวิศวกรรม
620 241 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
620 341 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม
620 472 การออกแบบผังโรงงาน
620 484 การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองทางวิศวกรรม
620 491 สัมมนา
620 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1
620 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมจิตร ลาภโนนเขวา)
วันที่......เดือน..................พ.ศ. .........
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายนฤทธิ์ ตรีอานรรค
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Materials Science) Oregon State University, USA (2013)
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2550)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 3 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Usher, TM., Iamsasri, T., Forrester, JS., Raengthon, N., Triamnak, N.,
Cann, DP., and Jones, JL. (2016). “Local and average structures
of BaTiO3-Bi(Zn1/2Ti1/2)O3” JOURNAL OF APPLIED PHYSICS,
120(18), (NOV 14): Article Number: 184102. (ISI)
Bootchanont, A., Triamnak, N., Rujirawat, S., Yimnirun, R., P. Cann, D.,
Guo, R., and Bhalla, A. (2014) “Local structure and evolution of
relaxor behavior in BaTiO3-Bi(Zn0.5Ti0.5)O3 ceramics” Ceramics
International, 40(9), (November): 14555-14562. (ISI)
Prasatkhetragarn, A., Triamnak, N., Yimnirun, R., and Cann, DP. (2014)
“Morphotropic Phase Boundary of 0.875Pb(ZrxTi1-x)O3-0.125Pb
(Mg1/3Nb2/3)O3 Ceramics” Ferroelectrics, 470(1), (October):
280-286. (ISI)
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หนังสือรวมบทความวิจัย
-ไม่ม-ี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-ไม่มีงานแปล (ถ้ามี)
-ไม่มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-ไม่มีประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
620 201 วัสดุวิศวกรรม
620 211 วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์
620 212 ปฏิบัติการวิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์
620 331 อิเล็กโทรเซรามิกส์
620 362 ปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุ
620 363 สมบัติไฟฟ้า แสงและแม่เหล็กของวัสดุ
620 486 เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2
620 488 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
620 491 สัมมนา
620 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1
620 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2
622 592 สัมมนา 1
622 791 สัมมนา 2
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(อาจารย์ ดร.นฤทธิ์ ตรีอานรรค)
วันที่......เดือน..................พ.ศ. ......
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายมาณพ ปานะโปย
ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2546)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2543)
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่ม-ี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Dankeaw, A., Poungchan, G., Panapoy, M., and Ksapabutr, B. (20 17 ).
“ In-situ one-step method for fabricating three-dimensional
grass-like carbon-doped ZrO2 films for room temperature
alcohol and acetone sensors” Sensors and Actuators, B:
Chemical, 242: 202-214. (Scopus)
Nitipong, S., Chaiyut, N., Ksapabutr, B., and et al. (2016). “Single-step
synthesis process of interconnected spiderweb-like TiO2 films
as photoanode for self-powered ultravioletdetector”
Ceramicsinternational, 42(5): 5858-5864. (ISI)
Ksapabutr, B. , Nimnuan, P. , and Panapoy, M. ( 2015) . “ Dense and
uniform NiO thin films fabricated by one-step electrostatic
spray deposition” Materials Letters, 153 : 24-28. (ISI)
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Lorkit, P. , Panapoy, M. , and Ksapabutr, B. ( 2014) . “ Iron oxide-based
supercapacitor from ferratrane precursor via sol–gelhydrothermal process” Energy Procedia, 56 : 466-473.
(Scopus)
Ksapabutr, B, Chalermkiti, T., Wongkasemjit, S., and Panapoy, M. (2013).
“Controllable deposition of gadolinium doped ceria electrolyte
films by magnetic-field-assisted electrostatic spray deposition”
Thin Solid Films, 546 : 423–430. (ISI)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Dankeaw, A., Panapoy, M., and Ksapabutr, B. (2016). “Self-Standing
Hydrophilically-Functionalized Electrospun Carbon Nanofibrous
Fabrics Based Humidity Sensor via Microwave-Induced
Chemical Treatment” 13th Eco-Energy and Materials Science
and Engineering Symposium, (December 1-4): 145-150.
Sittirug, I., Ksapabutr, B., and Panapoy, M. (2015). “Recent Progress in
Synthesis of Carbon-Doped Titanate Nanoribbons via One-Step
Solvothermal Mehtod for Enhancing Visible Light
Photocatalytic Activity” Pure and Applied Chemistry
International Conference 2015 (PACCON 2015), (January 2123): 753-756.
Dankeaw, A. , Panapoy, M. , and Ksapabutr, B. ( 2015) . “ Freestanding
Functionalized Electrospun Carbon Nanofibrous Mats Based
Humidity Sensors” Pure and Applied Chemistry International
Conference 2015 (PACCON 2015), (January 21-23): 855-858.
Nimnuan, P., Panapoy, M., and Ksapabutr, B. (2014). “Preparation and
performance of nickel oxide thin film thermistor by
electrostatic spray deposition technique” 36th International
Symposium on Dry Process (DPS 2014), (November 27-28):
73-74.
Singsang, W., Panapoy, M., and Ksapabutr, B. (2013). “Facile one-pot
synthesis of freestanding carbon nanotubes on cellulosederived carbon films for supercapacitor applications: effect of
the synthesis temperature” 11th Eco-Energy and Materials
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of Cellulose nanofibers from Sesbania Javanica for filler in
Thermoplastic starch” Energy Procedia, 56: 318-325. (Scopus)
Pongtanayut, K., Thongpin, C., and Santawitee, O. (2013). “The Effect
of Rubber on Morphology Thermal Properties and Mechanical
Properties of PLA/NR and PLA/ENR Blends” Energy Procedia,
34: 888-897. (Scopus)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Chuawittayawut, T.,Thongpin, C., and Lopattananon, N. (2016). “The
effect of heat treatment on thermal and mechanical
properties of polylactic acid reinforce with palm based fibers”
Aachen-Dresden-Denkendorf International Textile Conference,
Dresden, (November 24-25): 1-11.
Kritape, N., Chuawittayawut, T., Wachirahuttapong, S., Kattiyaboot, T.,
and Thongpin, C. (2016). “Properties of PEG/PLA blend
modified with Luperox 101” Pure and Applied Chemistry
International Conference (PACCON 2016), (February 9 -1 1):
840-845 .
Kattiyaboot, T., and Thongpin, C. (2015). “Effect of natural oil based
polyols on the properties of flexible polyurethane foams
blown by distilled water” 12th Eco-Energy and Materials
Science and Engineering Symposium, (June 11-14): 117-121.
Kampangkaew, S., Thongpin, C., Hongsriphan, N., Lopattananon, N.,
and Santawitee, O. (2014). “Preparation of Thermoplastic
starch (TPS) extrudates from Tapioca flour” The 2014 IUPAC
World Polymer Congress (MACRO 2014), (July 6-11): 37-39.
Kampangkaew, S., Mingmongkol, B., Panyajirawut, P., Booncharoen, P.,
and Thongpin, C. (2013). “Preparation Nano cellulose fiber
from Sebasnia Javanica and Effect of the fiber on
Thermoplastic Starch derived from Tapioca Flour” 3rd Polymer
Conference of Thailand (PCT-3), (March 28-29): 88-90.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-ไม่มี-

163
งานแปล (ถ้ามี)
-ไม่มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-ไม่มีประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
611 204 ปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
611 213 ปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์
611 214 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 1
611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร์
611 322 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร์
611 331 เทคโนโลยียางและสิ่งทอ
611 341 สมบัติของพอลิเมอร์
611 413 วัสดุเสริมองค์ประกอบ
611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
611 491 สัมมนา
611 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 1
611 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 2
622 511 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง
622 513 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ขั้นสูง
622 592 สัมมนา 1
622 791 สัมมนา 2
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น)
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ..............

164
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
D.Eng. (Plastics Engineering) University of Massachusetts Lowell, USA (2003)
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Hongsriphan, N., Muangrak, W., Soonthornvacharin, K., and Tulaphol,
T. (2015). “Mechanical Improvement of Poly(butylene succinate)
with Polyamide Short Fibers” Macromolecular Symposia,
345(1), (August): 28-34. (Scopus)
Nekhamanurak, B., Patanathabutr, P., and Hongsriphan, N. (2014).
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Soponsiriwat, S. (2014). “Mechanical properties of biodegradable
poly(butylene succinate) blended with poly(ethylene
terephthalate) recycle”, Annual Technical Conference ANTEC, Conference Proceedings, 1 (January), (Scopus)
Homklin, R., and Hongsriphan, N. (2013). “Mechanical and Thermal
Properties of PLA/PBS Co-continuous Blends Adding Nucleating
Agent” Energy Procedia, 34: 871-879. (Scopus)

165
หนังสือรวมบทความวิจัย
Hongsriphan, N. (2016). “Influence of chemical treatment and fiber
content on color and properties of renewable wood
composite using Ironwood saw dust” Pure and Applied
Chemistry International Conference 2016 (PACCON 2016),
(February 9-11): 1217-1222.
Sanga, S., and Hongsriphan, N. (2015). “Chitosan Coating on
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พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวบุศรินทร์ เฆษะปะบุตร
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Polymer Science) The Petroleum and Petrochemical College
Chulalongkorn University, Thailand (2003)
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Dankeaw, A., Poungchan, G., Panapoy, M., and Ksapabutr, B. (2017).
“In-situ one-step method for fabricating three-dimensional
grass-like carbon-doped ZrO2 films for room temperature
alcohol and acetone sensors” Sensors and Actuators, B:
Chemical, 242: 202-214. (Scopus)
Poungchan, G., Ksapabutr, B., and Panapoy, M. (2016). “ One-step
synthesis of flower-like carbon-doped ZrO2 for visible-lightresponsive photocatalyst” Materials and Design, 89, (January 5):
137-148. (ISI)
Ksapabutr, B., Nimnuan, P., and Panapoy, M. (2015). “Dense and
uniform NiO thin films fabricated by one-step electrostatic spray
deposition” Materials Letters, 153, (August 15): 24-28. (ISI)
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Singsang, W., Panapoy, M., and Ksapabutr, B. (2014). “Facile one-pot
synthesis of freestanding carbon nanotubes of cellulosederived carbon films for supercapacitor applications: effect of
the synthesis temperature” Energy Procedia, 56: 439-447.
(Scopus)
Ksapabutr, B., Chalermkiti, T., Wongkasemjit, S., and Panapoy, M.
(2013). “Controllable Doposition of Gadolinlum Doped Ceria
Electrolyte Films by Magnetic-Field-Assisted Electrostatic Spray
Deposition” Thin Solid Films, 546, (November): 423-430. (ISI)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Dankeaw, A., Panapoy, M., and Ksapabutr, B. (2016). “Self-Standing
Hydrophilically-Functionalized Electrospun Carbon Nanofibrous
Fabrics Based Humidity Sensor via Microwave-Induced Chemical
Treatment” 13th Eco-Energy and Materials Science and
Engineering Symposium, Udonthani, Thailand. (December 1-4) :
145-150.
Sangkharat, N., Chalermkiti, T., Ksapabutr, B., and Panapoy, M. (2015).
“Fabrication of 3D nanostructured TiO2 thin films by electrostatic
spray deposition and their photocatalytic activity” 12th EcoEnergy and Materials Science and Engineering Symposium,
(June 11-14): 242-246.
Dankeaw, A., Panapoy, M., and Ksapabutr, B. (2015). “Freestanding
Functionalized Electrospun Carbon Nanofibrous Mats Based
Humidity Sensors” Pure and Applied Chemistry International
Conference 2015 (PACCON 2015), (January 21-23) 855-858.
Nimnuan, P., Panapoy, M., and Ksapabutr, B. (2014). “Preparation and
performance of nickel oxide thin film thermistor by
electrostatic spray deposition technique” 36th International
Symposium on Dry Process (DPS 2014), (November 27-28):
73-74.
Singsang, W., Panapoy, M., and Ksapabutr, K. (2013). “Facile one-pot
synthesis of freestanding carbon nanotubes on cellulosederived carbon films for supercapacitor applications: effect of
the synthesis temperature” 11th Eco-Energy and Materials
Science and Engineering Symposium, (December 18-21):
544-549.
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-ไม่มีงานแปล (ถ้ามี)
-ไม่มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
611 204 ปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
611 213 ปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์
611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร์
611 314 เทคโนโลยีการเปลี่ยนแป้งและเซลลูโลส
611 341 สมบัติของพอลิเมอร์
611 351 อุตสาหกรรมที่ใช้กระบวนการเคมี 1
611 353 เคมีของกระบวนการเร่งปฏิกิริยา
611 425 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโครงสร้างระดับนาโนและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และพอลิเมอร์
611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
611 491 สัมมนา
611 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 1
611 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 2
622 511 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง
622 513 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ขั้นสูง
622 545 วัสดุคาร์บอนและเทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน
622 592 สัมมนา 1
622 791 สัมมนา 2
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร)
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ..............
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายณัฐวุฒิ ชัยยุตต์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Polymer Science and Technology) Mahidol University, Thailand (2005)
วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Sangkharat, N., Chaiyut, N., Ksapabutr, B., and Panapoy, M. (2016)
“Single-step synthesis process of interconnected spiderweblike TiO2 films as photoanode for self-powered ultravioletdetector” Ceramics International, 42(5), (April): 5858-5864. (ISI)
Panyasart, K., Chaiyut, N., Amornsakchai, T., and Santawitee, O. (2014).
“Effect of surface treatment on the properties of pineapple
leaf fibers reinforced polyamide 6 composites” Energy
Procedia, 56: 406-413. (Scopus)
Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Machuen, P., Chalitapanukul,
P., and Jirarattanawanna, S. (2014). “Effect of silkworm silk
fibre content and length on mechanical and thermal
properties of green composites based on poly(butylene
succinate)” Journals of Optoelectronics and Advanced
Materials, 16 (7-8), (July): 939-944. (Scopus)
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Buasri, A., Chaiyut, N. Loryuenyong, V., Jaritkaun, N., Yavilas, T., and
Yoorengdech, N. (2013). “Mechanical and Thermal Properties of
Silk Fiber Reinforced Poly(Lactic Acid) Biocomposites”
Optoelectronics And Advanced Materials: Rapid
Communications, 7(11-12), (November-December): 938-942. (ISI)
Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Pin-Ngern, K., Tonprasert, N.,
and Dangnuan, S. (2013). “Production of Fatty Acid Methyl Ester
by Esterification of Waste Frying Oil with Methanol Using
Acidified Silica as Heterogeneous Catalyst” Journal of Biobased
Materials and Bioenergy, 7(2), (April 2013): 229-232. (ISI)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Chokeuthaikul, A., and Chaiyut, N. (2015). “Bacterial Cellulose Fiber
Reinforced Chitosan/Cassava Starch Composites” Pure and
Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON
2015), (January 21-23): 732-735.
Preedasakul, J., and Chaiyut, N. (2015). “Cattail Fiber Reinforced
Poly(lactic acid) Composites: Effect of Fiber Surface
Treatment” Pure and Applied Chemistry International
Conference 2015 (PACCON 2015), (January 21-23): 736-740.
Timasart, P., and Chaiyut, N. (2013). “Preparation and Properties of
PLA/PCL Composite for Bone Tissue Engineering Application”
Pure and Applied Chemistry International Conference
2013 (PACCON 2013), (January 23-25): 575-579.
Tipparat, W., Chaiyut, N., and Jrirasripongpun, K. (2013). “Preparation
and properties of PLA/PCL blends for bone tissue engineering
application” 11th Eco-Energy and Materials Science and
Engineering Symposium, (December 18-21): 394-399.
Promnimit, A., and Chaiyut, N. (2013). “Preparation and properties of
PVA/Chitosan blend films” 11th Eco-Energy and Materials
Science and Engineering Symposium, (December 18-21.):
377-381.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-ไม่มี-
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งานแปล (ถ้ามี)
-ไม่มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ณั ฐ วุ ฒิ ชั ย ยุ ต ต์ .(2556). “โครงเลี้ ย งเซลล์ แ ละวั ส ดุ ชี ว ภาพส าหรั บ วิ ศ วกรรม
เนื้ อ เยื่ อ .” Technology Promotion and INNOMag Magazine
39(226) (ธันวาคม 2555 - มกราคม 2556): 31-33.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
611 204 ปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
611 311 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ 2
611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร์
611 319 วัสดุเสริมองค์ประกอบนาโนของพอลิเมอร์
611 322 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร์
611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
611 491 สัมมนา
611 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 1
611 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 2
620 452 วัสดุระดับนาโน
622 512 พอลิเมอร์ฟิสิกส์
622 513 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ขั้นสูง
622 530 พฤติกรรมเชิงกลของพอลิเมอร์
622 592 สัมมนา 1
622 791 สัมมนา 2
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์)
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ..............
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวปาเจรา พัฒนถาบุตร
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Materials Science and Metallurgy : Polymer Technology) University of Cambridge,
UK (1999)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Nekhamanurak, B., Patanathabutr, P., and Hongsriphan, N. (2014).
“The influence of micro-/nano-CaCO3 on thermal stability and
melt rheology behavior of poly(lactic acid)” Energy Procedia,
56: 118-128. (Scopus)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Patanathabutr, P. (2016) “Improvement of Mechanical Properties and
Colorfastness of Natural Dyed Aluminium Silicate/PLA
Composites” Aachen-Dresden-Denkendorf International
Textile Conference, Dresden, Germany. (November 24-25):
1-8.
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ปาเจรา พัฒนถาบุตร, ญานิสา คงอิ่ม, ณัฐนรี มีเสน และ ลักษิกา เรือนแก้ว (2559).
“การพั ฒนาวัสดุ เสริมองค์ประกอบพลาสติกชี วภาพผสมเส้ นใยฝ้ ายย้อมสี
ธรรมชาติ เพื่ อน ามาใช้ เป็ นวั สดุ ตกแต่ งผิ วที่ เป็ นมิ ตรกั บธรรมชาติ ” การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ครั้ งที่ 1 เรื่ อ ง นวั ต กรรมอาคาร 2559 (Building Innovation 2016:
B-inno2016), (10-11 สิงหาคม): 95-104.
ณฐวั ฒ น์ กาญจนวลี กุ ล , ชั ญ ญานุ ช จอมศรี , ศศิ ธ ร ทองชนะ และ ปาเจรา
พัฒนถาบุตร (2559). “อิทธิพลของสารเชื่อมประสานไซเลนที่มีต่อสมบัติ
ความคงทนต่อสภาพอากาศของวัสดุเสริมองค์ประกอบพอลิแลคติกแอซิด
ผสมผงไม้เพื่อใช้เป็นวัสดุตกแต่งอาคาร” การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรม
อาคาร 2559 (Building Innovation 2016: B-inno2016), (10-11
สิงหาคม): 105-115.
ปาเจรา พัฒ นถาบุตร และ น้าฝน ไล่ สัตรูไกล (2557). “กระบวนการพัฒ นาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ” การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและ
สร้ างสรรค์ ครั้ งที่ 7: บูร ณาการศาสตร์ แ ละศิล ป์ ”, (24-26 มีน าคม):
A-1 - A-8.
ปาเจรา พัฒนถาบุตร, บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ และ ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์ (2556)
“สมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพระดับนา
โนพอลิแลคติกแอสิด-แคลเซียมคาร์บอเนตที่มีการปรับปรุงผิว”, การประชุม
วิ ชาการระดั บชาติ ด้ านวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม
ปี 2556, (2-3 ธันวาคม): 280-289.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-ไม่มีงานแปล (ถ้ามี)
-ไม่มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-ไม่มี-
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร์
611 313 สารเติมแต่งพลาสติก
611 321 รีออลอยีและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
611 322 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร์
611 331 เทคโนโลยียางและสิ่งทอ
611 415 บรรจุภัณฑ์เบื้องต้น
611 433 เทคโนโลยีการย้อมสีและการพิมพ์
611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
611 491 สัมมนา
611 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 1
611 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 2
622 517 พอลิเมอร์แปรใช้ใหม่
622 522 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง
622 591 ระเบียบวิธีวิจัย
622 592 สัมมนา 1
622 791 สัมมนา 2

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร)
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ..............
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
D.Eng. (Plastics Engineering) University of Massachusetts Lowell, USA (2006)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่ม-ี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Threepopnatkul, P., Kulsetthanchalee, C., Sittatrakul, A., and
Kaewjinda, E. (2015). “Effect of EMA and antioxidants on
properties of thermoplastic starch blown films” IOP Publishing:
Materials Science and Engineering, 87: 1-8. (Scopus)
Yanwong, S., and Threepopnatkul, P. (2015). “Effect of Peppermint
and Citronella Essential Oils on Properties of Fish Skin Gelatin
Edible Films” IOP Publishing: Materials Science and
Engineering, 87: 1-8. (Scopus)
Threepopnatkul, P., Krachang, T., and Kulsetthanchalee C.(2014).
“Phosphate Derivative Flame Retardants on Properties of
Pineapple Leaf Fiber/ABS Composites” Polymer and
Polymers Composites, 22: 581-588. (ISI)
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Phattarateera, S., Threepopnatkul P., and Kulsetthanchalee, C.
(2013). “Comparative Performance of Coupling Agent and
Compatibilizer on Polystyrene/Zeolite composites”Chiang Mai
Journal of Science, 40: 1035-1045. (ISI)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Threepopnatkul, P., Boontem, K., Khetkhan, S., Thong-aia, S., and
Kulsetthanchalee, C. (2016). “Effect of banana leaf fiber on
mechanical properties of PP/HDPE filament” Pure and Applied
Chemistry International Conference 2 0 1 6 (PACCON 2016),
(February 9-11): 1171-1175.
Yimsara, N., and Threepopnatkul, P. (2015). “Preparation of Nylon 66/Iron
Oxide Nanofibrous Membrane for Removal of Pb(II) Ions
Application” Proceeding of the 6th Research Symposium on
Petrochemical and Materials Technology and The 21st PPC
Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers
(PETROMAT), (April 21): 593-598.
Kaewjinda, E., Threepopnatkul, P., and Sittattrakul, A. (2014). “Properties
of Poly(ethylene-co-methyl acrylate)/ Thermoplastic Starch Films
Containing Antioxidant” The 2014 IUPAC World Polymer
Congress (MACRO 2014), (July 6-11): 207-209.
Yimsara, N., Kulsetthanchalee, C., and Threepopnatkul, P. (2014).
“Improvement of Flame Retardant Property of High Impact
Polystyrene Resins” The 2014 IUPAC World Polymer
Congress (MACRO 2014), (July 6-11): 163-166.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
งานแปล (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-ไม่มี-
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
611 202 หลักและการคานวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี
611 206 วิธีการทางคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรกระบวนการเคมี
611 302 การถ่ายเทความร้อน
611 304 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 1
611 305 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 2
611 321 รีออลอยีและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
611 322 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร์
611 412 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมวัสดุ
611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
611 491 สัมมนา
611 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 1
611 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 2
622 521 วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์
622 522 รีออลอยีและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง
622 534 การออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
622 592 สัมมนา 1
622 791 สัมมนา 2
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล)
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ..............
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายวันชัย เลิศวิจิตรจรัส
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Polymer Science) The Petroleum and Petrochemical College Chulalongkorn
University, Thailand (2003)
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Sangwan, W., Petcharoen, K., Paradee, N., Lerdwijitjarud, W., and
Sirivat, A. (2016). “Electrically responsive materials based on
polycarbazole/sodium alginate hydrogel blend for soft and
flexible actuator application” Carbohydrate Polymers, 151,
(October 20): 213-222. (ISI)
Charoonrak, N., Tungkavet, T., Sirivat, A., and Lerdwijitjarud, W. (2016).
“Poly(p-phenylene)/crosslinked poly(-caprolactone) blends
as highly electroactive materials” Materials Chemistry And
Physics, 171, (March 1): 359-366. (ISI)
Ekabutr, P., Lerdwijitjarud, W., and Sittattrakul, A. (2013). “Glycerol and
Esterified Products of Palmitic Acid as a Mixed Plasticizer for
Thermoplastic Tapioca Starch” Polymer Engineering and
Science, 53(1), (January): 134-145. (ISI)
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Supattarasakda, K., Petcharoen, K., Permpool, T., Sirivat, A., and
Lerdwijitjarud, W. (2013). “Control of Hematite Nanoparticle
Size and Shape by the Chemical Precipitation Method”
Powder Technology, 249, (November): 353-359. (ISI)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Boonkong, S., Sittattrakul, A., and Lerdwijitjarud, W. (2013). “Effect of
Electron Withdrawing Group on Electrical Conductivity of
Polythiophene Deriv Ative” Pure and Applied Chemistry
International Conference 2013 (PACCON 2013), (January 2325): 734-737.
Samngamnoi, P., Lerdwijitjarud, W., and Sittattrakul, A. (2013).
“Reinforcing Thermoplastic Starch with Water Hyacinth” Pure
and Applied Chemistry International Conference 2013
(PACCON 2013), (January 23-25): 1021-1024.
Preechanon, S., Lerdwijitjarud, W., and Sittattrakul, A. (2013). “Mechanical
Properties of Epoxidized Natural Rubber/Thermoplastic Starch
Blend Plasticized with N,N-BIS(2-Hydroxyethyl)Acetamide”
Pure and Applied Chemistry International Conference
2013 (PACCON 2013), (January 23-25): 1025-1028.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-ไม่มีงานแปล (ถ้ามี)
-ไม่มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-ไม่มีประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
611 211 หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์
611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร์
611 315 พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต้น
611 322 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร์
611 451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
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611 491
611 492
611 493
622 512
622 513
622 544
622 592
622 791

สัมมนา
โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 1
โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 2
พอลิเมอร์ฟิสิกส์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ขั้นสูง
พอลิเมอร์ชีวภาพ
สัมมนา 1
สัมมนา 2
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวิจิตรจรัส)
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ..........
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Dr.-Ing. (Chemical Engineering) Friedrich-Alexander Universitaet- Erlangen-Nuernberg,
Germany (2005)
M.Sc. (Chemical Engineering) University of Wales, UK (1998)
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่ม-ี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Sriamornsak, P., Konthong, S., Limmatvapirat, S., Suttiruengwong, S.
(2016). “Dissolution improvement by solid dispersions
composed of nifedipine, Eudragit® E and silica from rice hus”
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, 11(1). (Scopus)
Likittanaprasong, N., Seadan, M., and Suttiruengwong, S. (2015).
“Impact property enhancement of poly (lactic acid) with
different flexible copolymers” IOP Publishing: Materials
Science and Engineering, 87: 1-7 . (Scopus)
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Khankrua, R., Pivsa-Art, S., Hiroyuki, H., and Suttiruengwong, S. (2015).
“ Grafting of poly ( lactic acid) with maleic anhydride using
supercritical carbon dioxide” IOP Publishing: Materials Science
and Engineering, 87: 1-8 . (Scopus)
Boonniteewanich, J., Pitivut, S., Tongjoy, S., Lapnonkawow, S., and
Suttiruengwong, S. (2014). “ Evaluation of carbon footprint of
bioplastic straw compared to petroleum based straw
products”Energy Procedia, 56: 518-524. (Scopus)
Khankrua, R., Pivsa-Art, S., Hiroyuki, H., and Suttiruengwong, S. (2013).
“ Thermal and Mechanical Properties of Biodegradable
Polyester/Silica Nanocomposites” Energy Procedia, 34: 705713. (Scopus)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Pitivut, S., Suttiruengwong, S., and Seadan, M. (2015). “ Effect of
reactive agent and transesterification catalyst on properties of
PLA/PBAT blends” 2015 Global Conference on Polymer and
Composite Materials (PCM 2015), (May 16-18): 1-8.
Cherykhunthod, W., Seadan, M., and Suttiruengwong, S. (2015). “Effect
of peroxide and chain extender on mechanical properties and
morphology of poly (butylene succinate)/poly (lactic acid)
blends” 2015 Global Conference on Polymer and
Composite Materials (PCM 2015), (May 16-18): 1-7.
Sanyarak, A., Suttiruengwong, S., Seadan, M., and Pivsa-Art, S. (2014).
“Effect of Polyamide4 on the Properties of Poly(lactic acid)”
The IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July 611.): 184-187.
Sotho, K., Seadan, M., and Suttiruengwong, S. (2013). “Mechanical and
Morphology Investigations of Poly(Butylene Succinate)/Poly(Lactic
Acid) Reactive Blends” Pure and Applied Chemistry
International Conference 2013 (PACCON 2013), (January 23-25).
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
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งานแปล (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-ไม่มีประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
611 201 อุณหพลศาสตร์สาหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 1
611 207 อุณหพลศาสตร์สาหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 2
611 212 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ 1
611 213 ปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์
611 304 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 1
611 305 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 2
611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร์
611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
611 491 สัมมนา
611 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 1
611 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 2
620 481 วัสดุชีวการแพทย์
622 591 ระเบียบวิธีวิจัย
622 592 สัมมนา 1
622 791 สัมมนา 2
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์)
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ..............
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Dr.Agr.Sc. (Agricultural Science) Hohenheim University , Germany (2008)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Prukwarun, W., Khumchoo, W., Seancotr, W., and Phupaichitkun, S.
(2013). “ CFD simulation of fixed bed dryer by using porous
media concepts: Unpeeled longan case” Int J Agric & Biol
Eng, 6 (1): 100-110. (Scopus)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Prukwarun, W., and Phupaichitkun, S. (2013). “Effect of cell structure
and porosity to two flow resistance coefficients for CFD
simulation” Pure and Applied Chemistry International
Conference 2013 (PACCON 2013), (January 23-25): 692-696.
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-ไม่มีงานแปล (ถ้ามี)
-ไม่มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-ไม่มีประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
611 206 วิธีการทางคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรกระบวนการเคมี
611 301 การถ่ายเทโมเมนตัม
611 304 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 1
611 305 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 2
611 306 จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบปฏิกรณ์
611 412 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมวัสดุ
611 455 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุมในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
611 491 สัมมนา
611 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 1
611 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 2
620 302 ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายของวัสดุ
622 524 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
622 592 สัมมนา 1
622 791 สัมมนา 2
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(อาจารย์ ดร.ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล)
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ..............
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุดศิริ เหมศรี
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Chemical Engineering) University of Connecticut, USA (2011)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)
วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)

สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Hemsri, S., Thongpin, C., Supatti, N., Manomai, P., and Socharoentham,
A. (2016). “Bio-based Blends of Wheat Gluten and Maleated
Natural Rubber: Morphology, Mechanical Properties and Water
Absorption” Energy Procedia, 89: 264-273. (Scopus)
Hemsri, S., Thongpin, C., Somkid, P., Sae-arma, S., and Paiykaew, A.
(2015). “Improvement of toughness and water resistance of
bioplastic based on wheat gluten using epoxidized natural
rubber” IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering,
87: 1-9. (Scopus)
Hemsri, S., Thongpin, C., Moradokpermpoon, N., Niramon, P., and
Suppaso, M. (2015). “Mechanical Properties and Thermal
Stability of Poly(butylenes succinate)/Acrylonitrile Butadiene
Rubber Blend” Macromolecular Symposia, 345: 145-154.
(Scopus)
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Diao, C., Dowding, T., Hemsri, S., and Parnas, R. S. (2014). “Toughened
wheat gluten and treated coconut fiber composite”,
Composites: Part A, 58, (March): 90–97. (ISI)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Thongpin, C., Supanil, T., Hemsri, S., and Lopattananon, N. (2016).
“Bio-composite of hybrid natural fibers fabric reinforced PLA”
Aachen-Dresden-Denkendorf
International
Textile
Conference, Dresden, Germany. (November 24-25): 1-11.
Punnakit, N., and Hemsri, S. (2016). “Effect of blowing agent content
on morphology, mechanical properties and water resistance of
wheat gluten/gelatinized wheat starch foams” International
Polymer Conference of Thailand (PCT-6), Pathumwan
Princess Hotel, Bangkok, Thailand. (June 30-July 1): 144-149.
Hemsri, S., Thongpin, C., Supatti, N., Manomai, P., and Socharoentham,
A. (2015). “Bio-based blends of wheat gluten and maleated
natural rubber: morphology, mechanical properties and water
absorption” 12th Eco-Energy and Materials Science and
Engineering Symposium, Krabi, Thailand, (June 11-14): 227-232.
Hemsri, S., Thongpin, C., Moradokpermpoon, N., Niramon, P., and
Suppaso, M. (2014). “Mechanical Properties and Thermal
Stability of Poly(buthylene succinate)/Acrylonitrile Butadiene
Rubber Blend” The 2014 IUPAC World Polymer Congress
(MACRO 2014), Chiang Mai, Thailand, (July 6-11): 46-48.
Hemsri, S., Thongpin, C., Techasukhato, N., Kaewpornmongkol, N., and
Pliansakun, S. (2014). “Preparation and Mechanical Properties
of Polymer Blend of Wheat gluten and Epoxidized Natural
Rubber” The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO
2014), Chiang Mai, Thailand, (July 6-11): 146-148.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
-ไม่มีงานแปล (ถ้ามี)
-ไม่มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-ไม่มี-
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
611 204 ปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
611 212 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ 1
611 213 ปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์
611 301 การถ่ายเทโมเมนตัม
611 306 จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบปฏิกรณ์
611 311 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ 2
611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร์
611 414 ฟังก์ชันนอลพอลิเมอร์
611 422 วิทยาการและเทคโนโลยีการเคลือบผิว
611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
611 491 สัมมนา
611 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 1
611 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 2
620 487 เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 3
622 511 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง
622 513 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ขั้นสูง
622 592 สัมมนา 1
622 791 สัมมนา 2
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(อาจารย์ ดร.สุดศิริ เหมศรี)
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ..............
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นายอานาจ สิทธัตตระกูล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Polymer Chemistry) Louisiana State University, USA (1985)
M.S. (Organic Chemistry) University of Kansas, USA (1974)
วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2510)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Threepopnatkul, P., Kulsetthanchalee, C., Sittattrakul, A., and
Kaewjinda, E. (2015). “Effect of EMA and antioxidants on
properties of thermoplastic starch blown films” IOP Publishing:
Materials Science and Engineering, 87: 1-8. (Scopus)
Ekabutr, P., Lerdwijitjarud, W., and Sittattrakul, A. (2013). “Glycerol
and Esterified Products of Palmitic Acid as a Mixed Plasticizer
for Thermoplastic Tapioca Starch” Polymer Engineering and
Science, 53(1), (January): 134-145. (ISI)
หนังสือรวมบทความวิจัย
Threepopnatkul, P., Kulsetthanchalee, C., Sittattrakul, A., and Kaewjinda,
E. (2015). “Effect of EMA and antioxidants on properties of
thermoplastic starch blown films” 2015 Global Conference on
Polymer and Composite Materials (PCM 2015), (May 16-18):
1-8.
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Kaewjinda, E., Threepopnatkul, P., and Sittattrakul, A. (2014). “Properties
of Poly( ethylene-co-methyl acrylate) / Thermoplastic Starch
Films Containing Antioxidant” The 2014 IUPAC World Polymer
Congress (MACRO 2014), (July 6-11): 207-209.
Samngamnoi, P., Lerdwijitjarud, W., and Sittattrakul, A. (2013).
“Reinforcing Thermoplastic Starch with Water Hyacinth”
Pure and Applied Chemistry International Conference
2013 (PACCON 2013), (January 23-25): 1021-1024.
Boonkong, S., Sittattrakul, A., and Lerdwijitjarud, W. (2013). “Effect of
Electron Withdrawing Group on Electrical Conductivity of
Polythiophene Deriv Ative”Pure and Applied Chemistry
International Conference 2013 (PACCON 2013), (January
23-25): 734-737.
Preechanon, S., Lerdwijitjarud, W., and Sittattrakul, A. (2013).
“Mechanical
Properties
of
Epoxidized
Natural
Rubber/Thermoplastic Starch Blend Plasticized with N,N-BIS(2Hydroxyethyl)Acetamide” Pure and Applied Chemistry
International Conference 2013 (PACCON 2013), (January
23-25): 1025-1028.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-ไม่มีงานแปล (ถ้ามี)
-ไม่มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
-ไม่มีประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
611 211 หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์
611 213 ปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์
611 451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
611 491 สัมมนา
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611 492
611 493
622 592
622 791

โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 1
โครงงานวิจัยตามคาแนะนาสาหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 2
สัมมนา 1
สัมมนา 2
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(อาจารย์ ดร.อานาจ สิทธัตตระกูล)
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ..............
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ภาคผนวก (ค)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ของผู้ใช้บัณฑิต
รายงานการสารวจข้อมูลศิษย์เก่า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตร พ.ศ. 2548 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นเรือ่ งหลักสูตร
หลักสูตรวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ของผู้ใช้บัณฑิต
คณะอนุก รรมการร่า งหลัก สูต รวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าวิศ วกรรมวัส ดุแ ละนาโน
เทคโนโลยี (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ได้ดาเนินการจัดส่งแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพ
บัณฑิต ที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - ปัจจุบัน ให้กับผู้ใช้บัณฑิต จากภาคอุตสาหกรรม
จากการสารวจข้างต้น พบว่ามีผู้ต อบแบบประเมินฯ จานวนทั้งสิ้น 11 ราย โดยผู้ใช้บัณ ฑิต มี
ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81
โดยมีรายละเอียดการประเมินฯ จาแนกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
รายการประเมิน
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบ
คุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริตเข้าใจและ
ซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
จริยธรรมเสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
วิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
( )
มาตรฐาน
(S.D.)

4.44

0.63

มาก

4.39

0.94

มาก

4.39

0.94

มาก

4.44

0.77

มาก
มาก

4.49

0.83

4.43

0.80

มาก
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รายการประเมิน
ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง
วิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
ค่าเฉลี่ย
ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมี
ระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอด
องค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
( )
มาตรฐาน
(S.D.)

4.29

0.79

มาก

4.19

0.93

มาก

4.29

0.90

มาก

4.44

0.45

มาก

4.49

0.54

มาก

4.34

0.75

มาก

4.44

0.77

มาก

4.29

1.01

มาก

4.34

0.87

มาก

4.24

0.81

มาก

4.19

0.81

มาก

4.30

0.84

มาก
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รายการประเมิน
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิง
สร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน
และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
ค่าเฉลี่ย
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน
และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
( )
มาตรฐาน
(S.D.)

4.19

0.82

มาก

4.19

0.82

มาก

4.29

0.79

มาก

4.44

0.89

มาก

4.49

0.70

มาก

4.32

0.81

มาก

4.39

0.83

มาก

4.09

1.03

มาก

4.29

0.65

มาก

4.24

0.92

มาก

4.24

0.81

มาก

4.25
4.33

0.84
0.81

มาก
มาก
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รายงานการสารวจข้อมูลศิษย์เก่า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตร พ.ศ. 2548
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เศรษฐกิจของ
ประเทศขยายตัวไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เซรามิกส์ยาง สิ่งทอ ปิโตรเคมี พลาสติก
เหล็ก อลูมิเนียม วัสดุทางการแพทย์ ทาให้นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุมีความ
ต้องการสูงในตลาดแรงงานของประเทศ ทั้งนี้พบว่า 80 เปอร์เซ็นของนักศึกษาที่จบการศึกษาในสาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ ทางานในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตและขึ้นรูปโลหะ อุตสาหกรรม
แก้วและกระจก อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตวัสดุทางการแพทย์ พลาสติก
ยาง เป็นต้น และอีก 20 เปอร์เซ็นทางานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น นักวิจัยสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งในจานวน 20 เปอร์เซ็นนี้ส่วนหนึ่งได้ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ , วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมอุตสาหการ, การจัดการ, พลังงาน, วิศวกรรมโลหการ,
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จากการสารวจข้อมูลศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ หลักสูตร พ.ศ. 2548 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโน
เทคโนโลยี หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2550 จานวน 40 คน ได้ข้ อมู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ส าหรับ การน ามาใช้
ประกอบการร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยสรุปใจความสาคัญดังนี้
1. ความต้องการความรู้ในเชิงทักษะพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ต้องการความรู้
ทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Solid Work, Drawing, AutoCAD
เป็นต้น และให้ความเห็นว่าทักษะภาษาอังกฤษจาเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องติดต่อสื่อสาร
กับผู้ร่วมงานชาวต่างชาติ อีกทั้งภาษาอังกฤษยังมีประโยชน์ในด้านของการศึกษาค้นคว้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของการปฏิบัติงานหรือการศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้น ประกอบกับหนังสือและเอกสารต่างๆ ส่วนใหญ่เป็น
ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น การเขียนรายงานและนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ การติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติในเรื่องของการซ่อมบารุงเครื่องจักรหรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น
2. ความต้องการความรู้ในเชิงทฤษฎี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 80 เปอร์เซ็น ให้
ข้อมูลว่า การทางานในภาคอุตสาหกรรม ควรมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในสาขาวิชาที่ศึกษามากกว่าการใช้
ทักษะเชิงลึก นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสาคัญกับบุคลากรที่มีความคิดเชิงตรรกะ (logical thinking) และ
สามารถท างานร่ ว มกับ ผู้ อื่น ได้ ในขณะเดี ยวกัน ทั กษะทฤษฎี เชิงลึ กก็ มีความจาเป็น เช่นกั นในสายงานที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งข้อดีของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโน
เทคโนโลยี คือให้ ความสาคัญ กับ ความรู้ในเชิงทฤษฎีสู งมาก ซึ่งสามารถนาไปวิเคราะห์ ห าสาเหตุ (route
cause) ส่งผลให้เป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
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3. ความรู้ ท างด้ านวิ ช าการจั ด การและเศรษฐศาสตร์ ผู้ ต อบแบบสอบถามจ านวน 50
เปอร์เซ็น ต์ให้ ข้อมูล ว่าวิช าสถิติในภาคอุต สาหกรรม และความรู้เรื่องระบบ ISO มี ป ระโยชน์ต่อการวาง
แผนการผลิต การควบคุมคุณ ภาพ และการบริหารจัดการบุคลากร รวมถึงสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาความสามารถเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้
4. ชื่อสาขาวิชา “วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ” สื่อความหมายไม่ชัดเจน ผู้ให้ข้อมูลกว่า
จานวน 50 เปอร์เซ็น กล่าวว่าในมุมของเจ้าของบริษัทและผู้จัดการส่วนใหญ่ต้องการให้ขยายความหมายของ
คาว่า“วัสดุขั้นสูง”ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร เนื่องจากชื่อสาขาวิชาสื่อความหมายที่ทาให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน
ไม่ได้ ทาให้ ห ลายบริ ษัทไม่เข้าใจว่าเรี ยนเกี่ยวกับอะไรและใช่วิศวกรรมหรือไม่ หลายครั้งตอนสมัครงาน
นั กศึกษาจบใหม่ จ ะเขีย นว่าจบ "วิศวกรรมวัส ดุ" เพราะตอบคาถามได้ง่ายกว่าและได้งานทาเร็ว ขึ้น การ
ประกาศรับสมัครงานในสื่อหรือช่องทางการรับสมัครต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ไม่มีการระบุชัดเจนตรงหรือใกล้เคียงกับ
ชื่อ สาขาวิช า “วัส ดุ ขั้น สู งและนาโนเทคโนโลยี ” ส่ งผลให้ เสี ย โอกาสในการสมัค รงานกับ หลายๆ บริ ษั ท
นอกจากนี้นักศึกษาทีจ่ บใหม่บางส่วนไม่รู้ว่าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรต้องไปปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ใดขององค์กร หรือทางานในโรงงานหรือบริษัทในลักษณะไหนได้บ้าง แต่อย่างไรก็ตามจุดเด่นของการศึกษา
เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวัสดุ สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในสายงานด้านวิศวกรรมได้เกือบทั้งหมด และ
เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมทุกแขนง ขึ้นอยู่กับการนาทักษะมาประยุกต์ใช้ร่วมกับความ
ชานาญของแต่ละบุคคล
5. การเข้าร่ว มกิจ กรรมต่าง ๆ ของคณะ หรือกิจกรรมของมหาวิท ยาลั ยนั้น ส่ งผลให้ มี
ทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ฝึกความอดทน รู้จักการเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นา
รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องหลักสูตร
หลักสูตรวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ได้ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของหลักสูตร โดยให้นักศึกษาหลักสูตตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2558 เป็นผู้ตอบแบบประเมิน
จากการสารวจข้างต้น พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน จานวนทั้งสิ้น 87 ราย โดยมีความพึ่งพอใจต่อ
คุณภาพของหลักสูตรฯ เฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัย 3.09 โดยมีรายละเอียดการ
ประเมินดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 เพศ
- เป็นนักศึกษาเพศชาย จานวน
- เป็นนักศึกษาเพศหญิง จานวน

27 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03
60 คน คิดเป็นร้อยละ 68.97

1.2 ท่านสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยระบบใด
- รับตรง (สัญจร ก-ข, วิทย์-คณิตฯ, โควตาพิเศษ และอื่นๆ)
- แอดมิชชั่น
- โครงการพิเศษ
1.3 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
- นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.00
- นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 – 2.49
- นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 – 2.99
- นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 – 3.49
- นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 – 4.00

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1.4 ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับชั้น
- เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
จานวน 30 คน
- เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4
จานวน 50 คน
- เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป จานวน 5 คน

จานวน 48 คน
จานวน 8 คน
จานวน 31 คน
2 คน คิดเป็นร้อยละ
31 คน คิดเป็นร้อยละ
35 คน คิดเป็นร้อยละ
15 คน คิดเป็นร้อยละ
1 คน คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ 35.30
คิดเป็นร้อยละ 58.82
คิดเป็นร้อยละ 5.88

คิดเป็นร้อยละ 55.17
คิดเป็นร้อยละ 9.20
คิดเป็นร้อยละ 35.63
2.38
36.90
41.67
17.86
1.19
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
เรื่องที่ประเมิน
ก่อนเข้ามาศึกษาในหลัดสูตร ท่านมีความเข้าใจในชื่อสาขาวิชา “วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี”
ก่อนเข้ามาศึกษาในหลักสูตร ชือ่ สาขาวิชาสื่อความหมายในสิ่งที่ท่านจะได้เข้ามาศึกษาอย่างชัดเจน
ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร ท่านได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาขาวิชาจากทางเว็บไซต์ภาควิชาฯ
หรือเว็บไซต์คณะฯ หรือ social อื่นๆ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับความสนใจของท่าน
ความเหมาะสมของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 155 หน่วยกิต)
ความเหมาะสมของจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 119 หน่วยกิต)
ความเหมาะสมของจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต)
ความเหมาะสมของจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต)
เนื้อหาในแต่ละชัน้ ปี มีระดับความยากง่ายที่เหมาะสมในแต่ละชั้นปี
รวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร

คะแนน
เฉลี่ย
2.29
2.78
2.63
3.05
3.21
3.31
3.45
3.47
3.34
3.06

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่เรียน
เรื่องที่ประเมิน
ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียนการสอน เช่น ความต่อเนือ่ งของรายวิชา
การส่งเสริมให้เกิดความใฝ่รู้
การส่งเสริมความคิดในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
ความสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติ
เนื้อหาวิชาสามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของท่าน
วิชาทางด้านการจัดการ (management) ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อการทางานของท่านในอนาคต
วิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ (economics) ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อการทางานของท่านในอนาคต
วิชาปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมีมีความสาคัญกับหลักสูตรที่ท่านเรียนมาก และจาเป็น
สาหรับวิชาที่เกี่ยวเนื่องในระดับชั้นปีที่สูงขึน้
รายวิชาเฉพาะ
- ตรงกับความต้องการของสาขาที่เรียน
- ความเหมาะสมในปริมาณเนื้อหา
- มีความทันสมัย
- เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึน้
- เรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้าซ้อนกัน
รวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาที่เรียน

คะแนน
เฉลี่ย
3.20
3.37
3.51
3.24
3.23
3.67
3.52
2.92
3.49
3.33
3.39
3.64
2.28
3.32
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ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
- ควรเพิ่มรายวิชาด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และ จีน เป็นต้น ทักษะทางด้าน
การฟัง พูด อ่าน เขียน
- บางรายวิชาไม่ได้เอื้อกับการนาไปใช้มากนัก เช่น การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุ มีการวิเคราะห์ผล
น้อยเกินไปหรือนักศึกษาไม่สามารถนาความรู้จากรายวิชานี้ไปวิเคราะห์ผลด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีเนื้อหาที่
สอนการวิเคราะห์น้อย
- วิชาที่มีเนื้อหาซ้าซ้อนกันเป็นเรื่องที่ดี เพราะได้ทบทวนและทราบความเชื่อมโยงของวิชาต่างๆ
- หลักสูตรควรมีรายวิชาที่เน้นเฉพาะด้านหรือเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่านี้เพราะ
เมื่อไปทางานในสายงานจะได้บูรณาการในการทางานได้ดี
- อยากให้วิชาเลือกในภาควิชาฯ บางตัวเป็นตัวหลัก ความรู้ที่จะได้ใช้เมื่อไปทางานจริง หรือพื้นฐาน
เกี่ยวกับวัสดุหลายๆ ประเภท เช่น แก้ว กัดกร่อน การเคลือบผิว
- ควรมีวิธีการสอนที่สามารถทาให้นักศึกษาเรียนรู้และทาความรู้ความเข้าใจเนื้อหารายวิชาได้ง่ายขึ้น
ท่านมองเห็นบทบาทของตนเองชัดเจนหรือไม่ว่างานที่จะต้องไปปฏิบัติหรือสายอาชีพในสายงานใน
อนาคตจะมีลักษณะอย่างไร
 ไม่ชัดเจน จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 44.58
- เนื่องจากเป็นสาขาวิชาทีม่ ีเนื้อหาครอบคลุมสายงานวิศวกรรมศาสตร์วัสดุสามารถทาให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานค่อนข้างกว้าง จึงสามารถเลือกงานได้หลายรูปแบบ
- นักศึกษาที่จบการศึกษาจึงไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพราะเนื้อหารายวิชาไม่ได้เน้นความรู้
เฉพาะด้าน ทาให้ตลาดแรงงานรองรับผู้ที่จบการศึกษาจากสาขาวิชานี้น้อย แต่ข้อดีคือเน้นให้ความรู้ในเรื่อง
ของทฤษฎีทางด้านวัสดุศาสตร์สูง
- ชื่อสาขาวิชายังสือความหมายไม่ชัดเจน ทาให้คนทั่วไปหรือบุคคลที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมไม่เข้าใจ
ในความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่จบจากสาขาวิชานี้
 ชัดเจน จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 55.42
- MM, R&D, QA, QC, และนักวิจัยและพัฒนา
- เป็นผู้ควบคุมในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับด้านวัสดุ
- อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อุตสาหกรรมแก้ว, อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุทางการแพทย์
- กระบวนการผลิตวัสดุต่างๆ
- อาจารย์มหาวิทยาลัย
- งานทางด้านสมบัติไฟฟ้า
- วิศวกรด้านวัสดุศาสตร์
- สายงานการวิเคราะห์
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ภาคผนวก (ง)
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรฯ
และคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ
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ภาคผนวก (จ)
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชา
จานวนหน่วยกิต
เกณฑ์ สกอ.
เดิม
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับเลือก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
วิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดย
คณะวิชา
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 30
9
9
9
3
3
3
12

ปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า 30
9
9
9
3
3
3

จานวน
หน่วยกิต
ที่แตกต่าง
คงเดิม

ไม่น้อยกว่า 12

6
6
6
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 72 ไม่น้อยกว่า 119 ไม่น้อยกว่า 112
42
33
71
64
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 15
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่นอ้ ยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120
155
148

ลดลง 7
ลดลง 9
ลดลง 7
เพิ่มขึ้น 9
คงเดิม
ลดลง 7
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การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปัจจุบัน
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง
หลักสูตรวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หมายเหตุ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโน
เทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีมติให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 6
มกราคม 2559
เหตุผลของการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกรายวิชาจากหลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพื่อ
ประกอบการร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชา
ยกเลิกวิชา 511 282 Engineering
Mathematics
คงไว้เฉพาะวิชา 511 101 Calculus 1 และ
511 102 Calculus 2
ยกเลิกวิชา 513 101 General Chemistry 1
และ 513 102 General Chemistry 2
เปลี่ยนเป็น 513 100 General Chemistry

ยกเลิกวิชา 517 111 Computer
Programming 1

เหตุผล
เนื้ อ หาวิ ช า Calculus 1 และ Calculus 2 ครอบคลุ ม
สาระการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เพียงพอ
กับการนาไปประยุกต์ใช้ต่อในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ
ในหลักสูตรปรับปรุง 2560
เนื้ อ หาวิ ช า General Chemistry ครอบคลุ ม สาระการ
เรี ย นรู้ ที่ เป็ น พื้ น ฐานทางเคมี ที่ เพี ย งพอกั บ การน าไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ต่ อ ในการเรี ย นการสอนวิ ช าต่ า งๆในร่ า ง
หลักสูตรปรับปรุง 2560 เช่น ทฤษฎีอะตอม ปริมาณสาร
สัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุ ของแข็ง
ของเหลว แก๊ส สารละลาย พันธะเคมี สมดุลเคมี จลนเคมี
ซึ่งเนื้อหามีความเพียงพอกับวิชาในหลักสูตร เช่น
620 261 วิทยาการสถานะของแข็ง 620 201 อุณ หพล
ศาสตร์ของวัสดุ และ 620 202 จลนพลศาสตร์ของวัสดุ
เนื้อหาไม่สัมพันธ์กับการนาไปใช้ต่อในการเรียนการสอน
ในหลักสูตร ประกอบการศิษย์เก่าที่ทางานในสายงานที่
เกี่ยวข้องไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้มากนัก
ซึ่งในร่างหลั กสูตรปรับ ปรุง 2560 ได้เพิ่ มวิช า 620 371
Computer Programming for Materials Engineering
เน้ น การเรี ย นการสอนโป รแกรมส าหรั บ วิ เ คราะห์
โครงสร้างของวัสดุ โปรแกรมสาหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ของ
วัสดุ โปรแกรมสาหรับการเลือกวัสดุ โปรแกรมสาหรับ
การเขียนแบบและการออกแบบทางวิศวกรรม เข้ามา
แทนซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การท างานในสายงานที่
เกี่ยวข้องมากกว่า
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วิชา
เหตุผล
ยกเลิกวิชา 611 203 Chemical Reactions in เนื้ อ หามี ค วามส าคั ญ กั บ สาขาวั ส ดุ ขั้ น สู ง และนาโน
Chemical Process Industries
เทคโนโลยี (หลั ก สู ตร 2555) ค่ อ นข้างน้ อ ยและเนื้ อหา
บางส่ ว นมี ป รากฏอยู่ แ ล้ ว ในรายวิ ช า เช่ น 620 261
วิทยาการสถานะของแข็ง ดังนั้นร่างหลักสูตรปรับปรุง
(2560) จึงมีการปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มรายวิชาใหม่ คือ
620 281 Organic Materials ซึ่ ง เนื้ อ หาจะคลอบคลุ ม
เกี่ยวกับพอลิเมอร์และยางเบื้องต้น เคมีพื้นฐานของวัสดุ
อิ น ทรี ย์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ วั ส ดุ อิ น ทรี ย์ ในอุ ต สาหกรรม
เพียงพอต่อการประยุตก์ใช้ในวิชาที่เกี่ยวข้องและการต่อ
ยอดในการทางานในสายงานต่างๆ
ยกเลิกวิชา 611 413 Composite Materials เนื้อหาเน้นหนักไปทางโครงสร้างพอลิเมอร์ การเสริมแรง
ด้วยเส้นใย อย่างไรก็ตามในร่างหลักสูตรปรับปรุง 2560
ได้ เพิ่ ม รายวิ ช าเลื อ กในหมวดวิ ช าเฉพาะคื อ 620 365
Reinforcement of Multiphase Materials โด ย จะ มี
เนื้อหาเน้นลงลึกไปที่พฤติกรรมเสริมแรงระหว่าง
วัฏภาคพื้นโลหะและพื้นเซรามิก
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2. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
วิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
082 101 มนุษย์กับศิลปะ 3(3-0-6)
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
082 103 ปรัชญากับชีวิต 3(3-0-6)
082 104 อารยธรรมโลก 3(3-0-6)
082 105 อารยธรรมไทย 3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
083 101 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
083 103 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
083 104 กีฬาศึกษา 3(2-2-5)
083 105 การเมือง การปกครองและ
เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
วิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
082 101 มนุษย์กับศิลปะ 3(3-0-6)
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
082 103 ปรัชญากับชีวิต 3(3-0-6)
082 104 อารยธรรมโลก 3(3-0-6)
082 105 อารยธรรมไทย 3(3-0-6)
082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมใน
ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)
082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)
082 109 ดนตรีวิจักษ์ 3(3-0-6)
082 110 ศิลปะการดาเนินชีวติ และ
ทางานอย่างเป็นสุข 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
083 101 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
083 103 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
083 104 กีฬาศึกษา 3(2-2-5)
083 105 การเมือง การปกครองและ
เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
คงเดิม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
3(3-0-6)
084 104 คณิตศาสตร์และสถิตใิ น
ชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน
3(3-0-6)
083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
3(3-0-6)
083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
3(3-0-6)
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ
3(3-0-6)
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
3(3-0-6)
084 104 คณิตศาสตร์และสถิตใิ น
ชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 3(3-0-6)
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)
084 107 พลังงานในอาเซียน 3(3-0-6)
084 108 โลกและดาราศาสตร์ 3(3-0-6)

หมายเหตุ
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่

คงเดิม

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไป ที่กาหนดโดยคณะวิชา
12 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
600 113 ศิลปะการดารงชีวิต 3(3-0-6)
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประยุกต์คอมพิวเตอร์สาหรับ
การวิจัยด้านอาหาร 3(2-3-4)
600 115 เทคโนโลยีชวี ภาพกับคุณภาพ
ชีวิต 3(3-0-6)
600 116 ภาวะผู้นากับการพัฒนา
3(3-0-6)
600 117 พลังงานและสิง่ แวดล้อมกับชีวิต
3(3-0-6)
600 118 ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
600 119 ไฟฟ้าและความปลอดภัย
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ที่ ก าหนดโดยคณะวิ ช า
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
600 113 ศิลปะการดารงชีวิต 3(3-0-6)
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประยุกต์คอมพิวเตอร์สาหรับการ
วิจัยด้านอาหาร 3(2-3-4)
600 115 เทคโนโลยีชวี ภาพกับคุณภาพ
ชีวิต 3(3-0-6)
600 116 ภาวะผู้นากับการพัฒนา
3(3-0-6)
600 117 พลังงานและสิง่ แวดล้อมกับชีวิต
3(3-0-6)
600 118 ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
600 119 ไฟฟ้าและความปลอดภัย
3(3-0-6)
600 120 การตลาดและการเงิน 3(3-0-6)
600 121 เทคโนโลยีเครือข่ายและการ
สื่อสาร 3(3-0-6)

หมายเหตุ
คงเดิม

คงเดิม

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 119
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42 หน่วยกิต
511 104 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
4(4-0-8)
511 105 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
4(4-0-8)
511 282 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 112
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
511 104 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
511 105 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)

513 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
513 101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6)
513 102 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6)
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0)
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1(0-3-0)
513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6)
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6)
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-0)
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(0-3-0)
517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1 3(2-2-5)
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน 3(3-0-6)
620 201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)

หมายเหตุ
ลดลง 7 หน่วยกิต
ลดลง 9 หน่วยกิต
ลดลง 1 หน่วยกิต
ลดลง 1 หน่วยกิต
ลดลง 3 หน่วยกิต
ยกเลิกรายวิชา
เพิ่มขึ้น 3 หน่วยกิต
เพิ่มรายวิชาใหม่
ลดลง 3 หน่วยกิต
ยกเลิกรายวิชา
ลดลง 3 หน่วยกิต
ยกเลิกรายวิชา
ลดลง 1 หน่วยกิต
ยกเลิกรายวิชา
ลดลง 1 หน่วยกิต
ยกเลิกรายวิชา
เพิ่มขึ้น 1 หน่วยกิต
เพิ่มรายวิชาใหม่

514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6)
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6)
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-0)
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(0-3-0)
ลดลง 3 หน่วยกิต
ยกเลิกรายวิชา
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน 3(3-0-6) เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
เปลีย่ นรหัสรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
620 102 ทักษะทางวิศวกรรมและ
เพิ่มขึ้น 3 หน่วยกิต
การจัดการเบื้องต้น 3(3-0-6)
เพิ่มรายวิชาใหม่
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กลุ่มวิชาบังคับ 71 หน่วยกิต
611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรม
กระบวนการเคมี 4(4-0-8)
611 211 หลักเบื้องต้นของวิทยาการ
พอลิเมอร์ 2(2-0-4)
611 361 การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็น
และสถิติสาหรับวิศวกร
กระบวนการเคมี 3(3-0-6)
611 461 การจัดการความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
620 202 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
620 203 จลนพลศาสตร์ของวัสดุ
2(2-0-4)
620 211 วิทยาการและวิศวกรรม
เซรามิกส์ 2(2-0-4)
620 212 ปฏิบัติการวิทยาการและ
วิศวกรรมเซรามิกส์ 1(0-3-0)
620 221 กระบวนการผลิตสาหรับ
วิศวกรวัสดุ 3(1-6-2)
620 241 การควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
620 261 วิทยาการสถานะของแข็ง
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
กลุ่มวิชาบังคับ 64 หน่วยกิต

611 461 การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็น
และสถิติสาหรับวิศวกร
กระบวนการเคมี 3(3-0-6)
611 361 การจัดการความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
620 201 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
620 202 จลนพลศาสตร์ของวัสดุ
2(2-0-4)
620 211 วิทยาการและวิศวกรรม
เซรามิกส์ 2(2-0-4)
620 212 ปฏิบัติการวิทยาการและ
วิศวกรรมเซรามิกส์ 1(0-3-0)

หมายเหตุ
ลดลง 7 หน่วยกิต
ลดลง 4 หน่วยกิต ยกเลิก
รายวิชา
ลดลง 2 หน่วยกิต ยกเลิก
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

ลดลง 3 หน่วยกิต
ยกเลิกรายวิชา
ลดลง 3 หน่วยกิต
ยกเลิกรายวิชา
620 261 วิทยาการสถานะของแข็ง
3(3-0-6)
620 281 วัสดุอินทรีย์ 2(2-0-4)

620 302 ปรากฏการณ์การเคลือ่ นย้าย
ของวัสดุ 3(3-0-6)
620 311 กระบวนการผลิตเซรามิกส์
2(2-0-4)
620 321 โลหะและโลหะผสม 2(2-0-4)

620 301 ปรากฏการณ์การเคลือ่ นย้าย
ของวัสดุ 3(3-0-6)
620 311 กระบวนการผลิตเซรามิกส์
2(2-0-4)
620 221 โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6)

620 322 ปฏิบัติการโลหะวิทยาและ
วัสดุกึ่งตัวนา 1(0-3-0)
620 332 วัสดุและอุปกรณ์กึ่งตัวนา
2(2-0-4)

620 321 ปฏิบัติการโลหะวิทยาและ
วัสดุกึ่งตัวนา 1(0-3-0)
620 331 วัสดุและอุปกรณ์กึ่งตัวนา
2(2-0-4)

เพิ่มขึ้น 2 หน่วยกิต
เพิ่มรายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เพิ่มขึ้น 1 หน่วยกิต
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
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620 341 การวางแผนและควบคุม
การผลิตในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
620 361 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุ
3(3-0-6)
620 362 ปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์
ของวัสดุ 1(0-3-0)
620 363 สมบัตไิ ฟฟ้า แสงและแม่เหล็ก
ของวัสดุ 2(2-0-4)
620 364 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
ลดลง 3 หน่วยกิต
ยกเลิกรายวิชา

620 361 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุ
และวัสดุระดับนาโน 3(3-0-6)
620 362 ปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์
ของวัสดุและวัสดุระดับนาโน
1(0-3-0)
620 363 สมบัตไิ ฟฟ้า แสงและแม่เหล็ก
ของวัสดุ 2(2-0-4)
620 364 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3(3-0-6)
620 421 การกัดกร่อนและการป้องกัน
3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

620 461 กระบวนการผลิตวัสดุใน
อุตสาหกรรม 2(2-0-4)
620 462 การวิเคราะห์ความเสียหาย
ของวัสดุ 2(2-0-4)

เพิ่มขึ้น 2 หน่วยกิต
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มขึ้น 2 หน่วยกิต
เพิ่มรายวิชาใหม่
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
ลดลง 3 หน่วยกิต
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ย้ายรายวิชาไปกลุ่มวิชาเลือก
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
ลดลง 1 หน่วยกิต
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
ลดลง 3 หน่วยกิต ยกเลิก
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา

เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

เพิ่มขึ้น 3 หน่วยกิต
ย้ายรายวิชามาจาก
กลุ่มวิชาเลือก
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
620 431 วิทยาการและเทคโนโลยี
620 431 วิทยาการและเทคโนโลยี
ลดลง 2 หน่วยกิต
ฟิล์มบาง 2(2-0-4)
ฟิล์มบาง 2(2-0-4)
ย้ายรายวิชาไปกลุ่มวิชาเลือก
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
620 441 หลักการการเพิ่มผลิตภาพ
เพิ่มขึ้น 3 หน่วยกิต
อุตสาหกรรมโดยรวม 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่
620 451 เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน 620 351 เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน เพิ่มขึ้น 1 หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
620 452 วัสดุระดับนาโน 3(3-0-6)
620 352 วัสดุระดับนาโน 3(3-0-6)
เปลี่ยนรหัสรายวิชา

620 462 ความเสื่อมของวัสดุ 3(3-0-6)

620 464 ความเสื่อมของวัสดุ 3(3-0-6)

620 471 การเลือกวัสดุและการออกแบบ
3(3-0-6)
620 472 การออกแบบผังโรงงาน
3(3-0-6)
620 489 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
1(0-3-0)

620 471 การเลือกวัสดุและการออกแบบ
2(2-0-4)
620 382 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
1(0-3-0)
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620 491 สัมมนา 1(0-3-0)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
620 491 สัมมนา 1(1-0-2)

620 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนา
620 492 โครงงานวิจัยตามคาแนะนา
สาหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและ
สาหรับนักศึกษาวิศวกรรมวัสดุ
นาโนเทคโนโลยี 1 1*(0-3-0)
และนาโนเทคโนโลยี 1
1*(0-3-0)
620 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนา
620 493 โครงงานวิจัยตามคาแนะนา
สาหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและ
สาหรับนักศึกษาวิศวกรรมวัสดุ
นาโนเทคโนโลยี 2 2(0-6-0)
และนาโนเทคโนโลยี 2 2(0-6-0)
กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
611 204 ปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีใน
อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
1(0-3-0)
611 205 กลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6)
620 203 กลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6)
611 214 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 1
3(3-0-6)
611 302 การถ่ายเทความร้อน 2(2-0-4)
611 303 การถ่ายเทมวล 2(2-0-4)
611 341 สมบัติของพอลิเมอร์ 3(3-0-6)
611 342 คอลลอยด์และพืน้ ผิว
611 342 คอลลอยด์และพืน้ ผิว
ระหว่างวัฎภาค 3(3-0-6)
ระหว่างวัฎภาค 3(3-0-6)
611 413 วัสดุเสริมองค์ประกอบ 3(3-0-6)
611 415 บรรจุภัณฑ์เบื้องต้น 3(3-0-6)
611 415 บรรจุภัณฑ์เบื้องต้น 3(3-0-6)
611 462 การจัดองค์กรและการจัดการใน 611 463 การจัดองค์กรและการจัดการใน
อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
3(3-0-6)
3(3-0-6)
611 463 ระบบการจัดการคุณภาพสาหรับ
อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
2(2-0-4)
611 464 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการ 611 462 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการ
วิเคราะห์โครงการ 3(3-0-6)
วิเคราะห์โครงการ 3(3-0-6)
611 481 การออกแบบและการวิเคราะห์ 620 381 การออกแบบและการวิเคราะห์
การทดลองทางวิศวกรรม
การทดลองทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
3(3-0-6)
*

นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

หมายเหตุ
เปลี่ยนตัวเลขจานวนชัง่ โมง
บรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ
และจานวนชั่วโมงศึกษานอก
เวลา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เพิ่มขึ้น 9 หน่วยกิต
ยกเลิกรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา

217
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
611 482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2(2-0-4)
611 483 การเป็นผู้ประกอบการและการ
เริ่มต้นธุรกิจ 2(2-0-4)
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
พื้นฐาน 1(0-3-0)
620 213 วิทยาการและเทคโนโลยี
ของแก้ว 2(2-0-4)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
611 482 การเป็นผู้ประกอบการและการ
เริ่มต้นธุรกิจ 2(2-0-4)
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
พื้นฐาน 1(0-3-0)
620 213 วิทยาการและเทคโนโลยีแก้ว
3(3-0-6)

620 312 วิทยาการและเทคโนโลยี
ของซีเมนต์ 3(3-0-6)

620 312 วิทยาการและเทคโนโลยี
ซีเมนต์ 2(2-0-4)

620 322 โลหะอลูมินัมเชิงอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีการหล่อ
2(2-0-4)
620 331 อิเล็กโทรเซรามิกส์ 2(2-0-4)
620 332 อิเล็กโทรเซรามิกส์ 2(2-0-4)
620 341 การจัดการกระบวนการ
ทางธุรกิจ 3(3-0-6)
620 365 การเสริมแรงของวัสดุ
หลากหลายวัฏภาค 3(3-0-6)
620 371 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
วิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6)
620 381 สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และ 620 384 สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1(1-0-2)
เทคโนโลยี 1(1-0-2)
620 382 วิศวกรรมและนโยบายสาธารณะ 620 385 วิศวกรรมและนโยบายสาธารณะ
เบื้องต้น 2(2-0-4)
เบื้องต้น 2(2-0-4)
620 383 การประดิษฐ์และสิทธิบัตร
620 383 การประดิษฐ์และสิทธิบัตร
2(2-0-4)
2(2-0-4)
620 421 โลหะวิทยาเชิงกายภาพ
620 422 โลหะวิทยาเชิงกายภาพและเคมี
2(2-0-4)
3(3-0-6)
620 422 โลหะวิทยาเชิงเคมี 2(2-0-4)
620 423 การกัดกร่อนและการป้องกัน
2(2-0-4)

620 421 การกัดกร่อนและการป้องกัน
3(3-0-6)

หมายเหตุ
ยกเลิกรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา

เปลี่ยนหน่วยกิต
จาก 2 เป็น 3
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนหน่วยกิต
จาก 3 เป็น 2
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เพิ่มรายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิม่ รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนหน่วยกิต
จาก 2 เป็น 3
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
เปลี่ยนหน่วยกิต
จาก 2 เป็น 3
ย้ายรายวิชาไปกลุ่มวิชาบังคับ
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
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620 432 การออกแบบวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
2(2-0-4)

620 453 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
2(2-0-4)
620 461 วิศวกรรมพื้นผิว 2(2-0-4)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
620 442 การจัดการคุณภาพโดยรวม
3(3-0-6)
620 443 การวางแผนและควบคุมการผลิต
สมัยใหม่ 3(3-0-6)
620 444 หลักการการวินิจฉัยและปรับปรุง
สถานประกอบการ 3(3-0-6)
620 445 การปรับปรุงผังโรงงาน
2(2-0-4)
620 451 นาโนฟิสิกส์ 2(2-0-4)
620 452 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
2(2-0-4)
620 463 วิศวกรรมพื้นผิว 2(2-0-4)

620 481 วัสดุชีวการแพทย์ 2(2-0-4)
620 481 วัสดุชีวการแพทย์ 2(2-0-4)
620 482 การศึกษาด้วยตนเอง 2(2-0-4) 620 482 การศึกษาด้วยตนเอง 2(2-0-4)
620 483 กระบวนการเชื่อมติดและการต่อ 620 483 วิศวกรรมวัสดุในศิลปะเชิง
3(3-0-6)
สร้างสรรค์และมรดกทาง
วัฒนธรรม 3(3-0-6)
620 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุขั้นสูง
620 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ
และนาโนเทคโนโลยี 1
และนาโนเทคโนโลยี 1
2(2-0-4)
2(2-0-4)
620 485 เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุขั้นสูง
620 485 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ
และนาโนเทคโนโลยี 2
และนาโนเทคโนโลยี 2
2(2-0-4)
2(2-0-4)
620 486 เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุขั้นสูง
620 486 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ
และนาโนเทคโนโลยี 3
และนาโนเทคโนโลยี 3
2(2-0-4)
2(2-0-4)
620 487 เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุขั้นสูง
และนาโนเทคโนโลยี 4
2(2-0-4)
620 488 เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุขั้นสูง
และนาโนเทคโนโลยี 5
2(2-0-4)
หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมายเหตุ
ยกเลิกรายวิชา
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

