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สารบัญ 
 หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1 ชื่อหลักสูตร  1 
 2 ชื่อปริญญา  1 
 3 วิชาเอก  1 
 4 จ านวนหน่วยกิตรวม  1 
 5 รูปแบบของหลักสูตร  1 
 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  2 
 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  2 
 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  2 
 9 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  3 
 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน  3 
 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร  3 
 12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
  พันธกิจของสถาบัน  4 
 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  4 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  5 

 2 แผนพัฒนาปรับปรุง  7 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 1 ระบบการจัดการศึกษา  8 
 2 การด าเนินการหลักสูตร  8 
 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  10 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  25 
 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  26 
 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping)   30 
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สารบัญ (ตอ่) 
หน้า 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)   40 
 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  40 
 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  41 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  42 
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  42 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร   
1 การบริหารหลักสูตร  43 
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  43 
3 การบริหารคณาจารย์  47 
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  47 
5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  47 
6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  48 
7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   48 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน  50 
2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  50 
3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  51 
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  51 

ภาคผนวก 
ก ค าอธิบายรายวิชา  ก-1 
ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร  ข-1 
ค ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร  ค-1 
ง ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ง-1 
จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  จ-1 
ฉ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546  ฉ-1 
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หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ส านักวิชา/สาขาวิชา  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ /สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมวัสดุ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
  Master of Engineering Program in Materials Engineering 

2. ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ) 
  (ชื่อย่อ) วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) Master of Engineering (Materials Engineering) 
  (ชื่อย่อ) M.Eng. (Materials Engineering) 

 

3. วิชาเอก  
 - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตรวม   
 แผน ก แบบ ก 1 การวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 5.2  ภาษาท่ีใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
 5.3  การรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดการ

เรียนการสอนโดยตรง 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
เป็นหลักสูตรปรับปรุงเพ่ือเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
สภาวิชาการเห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2558  

เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2558 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรโดยการเวียนตามบันทึกข้อความที่ ศธ 5603/ว 74 

ลงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2558 
สภาวิชาการรับทราบการแก้ไขชื่อหลักสูตร จาก “หลักสูตรใหม่”  เป็น  “หลักสูตรปรับปรุง”  

ในการประชุมครั้งที่ 12/2558  เมื่อวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 
สภามหาวิทยาลัยรับทราบการแก้ไขชื่อหลักสูตร จาก “หลักสูตรใหม่” เป็น “หลักสูตรปรับปรุง”  

ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2559 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ในปีการศึกษา 2558 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  

วิศวกรวัสดุที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสามารถประกอบอาชีพทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาค
ราชการ องค์กรของรัฐ รวมทั้งภาคงานวิจัยภายในประเทศ ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้ 

8.1 ภาคอุตสาหกรรม วิศวกรในหน่วยงานรัฐและเอกชนต าแหน่งต่างๆ อาทิ วิศวกรด้านวัสดุ (พอลิเมอร์ 
โลหะ เซรามิก วัสดุเชิงประกอบและอ่ืนๆ) วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรฝ่ายบริการ เป็นต้น 

8.2 ภาคราชการ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐต่าง ๆ ตลอดจนเป็นวิศวกรหรือ
นักวิจัยประจ ากองงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ อาทิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น 

8.3 ภาคงานวิจัย ซึ่งเป็นนักวิจัยให้กับหน่วยงาน เพ่ือวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่ ๆ เช่น ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น 

8.4 ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการเกี่ยวกับวัสดุ โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และผู้ออกแบบ
กระบวนการผลิต ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมวัสดุ เป็นต้น 
  



มคอ.2 
 

3 
 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ชื่อ-สกุล     คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน ์ Ph.D. (Polymer Engineering), The University of Akron,  
U.S.A., พ.ศ. 2542 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์), เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
พ.ศ. 2537  

2 ผศ. ดร.ฐาปนีย์  พชัรวิชญ์  Ph.D. (Metallurgy and Materials), The University of 
Birmingham, U.K., พ.ศ. 2549  
MRes. (Metallurgy and Materials), The University of 
Birmingham, U.K., พ.ศ. 2545 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2540 

3 ผศ. ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล D.Eng.(Material Science and Engineering), Hokkaido 
University, Japan, พ.ศ. 2546 
วท.ม. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2540 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต), สถาบันราชภัฏพระนคร, พ.ศ. 2537 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เนื่องจากผลประกอบการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวัสดุในประเทศไทยมีมูลค่า
มหาศาลทุกปี ดังนั้นการพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษาให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทุกภาค
ส่วนของประเทศจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ และสาขาวิชาฯ ได้น าแนวทางการขยายตัวทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นส่วน
ก าหนดเนื้อหาของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการที่ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

สาขาวิชาฯ ได้มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือออกไปรับใช้สังคมและเป็น
พลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอ โดยได้น าการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสังคมเช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และการใช้สังคมออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์ในหลักสูตรเสมอ ทั้งนี้ยังคงต้อง
รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยควบคู่กันไปด้วย  
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากสถานการณ์ภายนอก หลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นจะต้องมีศักยภาพ สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รองรับการแข่งขันทางธุรกิจ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมวัสดุที่มีศักยภาพสูง มีความพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนา
และปรับตนเองในการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ/เอกชน และมีคุณธรรม 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
เพ่ือการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี รวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้สามารถปรับแปลง
และถ่ายทอดไปยังภาคอ่ืนของประเทศได้ ซึ่งเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน 
 เพื่อให้บริการส านักวิชา/สาขาวิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากส านักวิชา/สาขาวิชาอ่ืน)  

13.1  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนโดยส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น ๆ 
 -  
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 - 
13.3  การบริหารจัดการ 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานระหว่างสาขาวิชาหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

บริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาเพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
ติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร  

วิศวกรรมวัสดุเป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่เป็นการสร้างความรู้ใหม่ โดยการบูรณาการความรู้จาก
สาขาวิชา 3 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก และสาขาวิชา
วิศวกรรมพอลิเมอร์ เพ่ือความเป็นเลิศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องจากวัสดุนั้นเป็น
องค์ประกอบหลักในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท ซึ่งได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตามสภาพเศรษฐกิจสังคมโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้น และได้มีปริมาณการส่งออก
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านวัสดุ ซึ่งหมายถึง วัสดุโลหะ เซรามิก และอ่ืนๆ สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ประเทศจ านวนไม่น้อยในแต่ละปี แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมวัสดุนั้นได้เติบโตอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการแข่งขัน โดยการบริหารจัดการองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ ทั้งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมสร้างความ
เชื่อมโยงความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวัสดุบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ ใหม่นั้นจะไม่สามารถ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมวัสดุเพ่ิมมากขึ้นโดยให้
มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง ควบคู่กับการส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิศวกรรมวัสดุ เพ่ือช่วยลด
การพ่ึงพาการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศทีน่ ามาใช้ในกระบวนการผลิต  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก และสาขาวิชา
วิศวกรรมพอลิเมอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้ร่วมกันปรับปรุง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของทั้ง 3 สาขาวิชา เพ่ือเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุระดับ
มหาบัณฑิตในปีการศึกษา 2558 เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญการเชิงวิชาการ
และวิชาชีพระดับสูงด้านวิศวกรรมวัสดุ ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และการบริการ
วิชาการแก่สังคม รวมทั้งเป็นวิศวกร นักวิชาการ นักวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาตนเองประยุกต์องค์
ความรู้ให้เข้าลักษณะงานด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นก าลัง
ทีส่ าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
- มีความสามารถระดับสูงในการออกแบบ ปรับปรุง ด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและการ

ควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และถ่ายทอดรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัยใน
อุตสาหกรรมวัสดุทั้งประเภททั่วไปและข้ันสูงได้ในอนาคต 

- มีพ้ืนฐานทางวิชาการเข้มแข็งส าหรับงานวิจัยพัฒนา สามารถศึกษาต่อในระดับสูงและ
ด าเนินงานวิจัยทีม่ีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 

- มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมวัสดุ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ 

- มีความสามารถในการศึกษาและพัฒนาเชิงวิชาการทางวัสดุได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างสูง 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากลที่
ทันสมัย 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้และความ 
สามารถในการท างานของ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบการ 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านวิศวกรรมวัสดุ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้และความ 
สามารถในการท างานของ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ
เพ่ือให้มีความรู้ในเชิงลึกที่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ด้านที่เกี่ยวข้องและ/หรือเพ่ือให้
มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางวิศวกรรมวัสดุไป
ปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานวิจัยในเชิงลึก
และ/หรือโดยใช้โจทย์ปัญหา
จากอุตสาหกรรม  

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการระดับประเทศหรือ
ระดับนานาชาติ 

- ปริมาณผลงานวิจัยต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

- จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการต่ออาจารย์
ในหลักสูตร 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้การศึกษาระบบไตรภาค คือ 1 ปีการศึกษามี 3 ภาคการศึกษา 
เป็นภาคการศึกษาบังคับทั้ง 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลา 13 สัปดาห์ โดยแต่ละภาค
การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ และมีการประเมินผลอีก 1 สัปดาห์  

การคิดหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นดังนี้ 
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
2. วิชาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
- 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ระบบไตรภาค 1 หน่วยกิตเทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน  

จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการปกติ 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
 2.  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ  
 -  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา ข้อ 7.2 หลักสูตรปริญญาโท 
 - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมเซรามิก และ
วิศวกรรมพอลิเมอร์ หรือ สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่างสาขา โดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการสอบคัดเลือกของสาขาวิชาฯ 
 - เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการสอบคัดเลือกของ
สาขาวิชาฯตามท่ีสาขาวิชาฯ ก าหนด 
     
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 -  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
-  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ปีการศึกษา 
แผนการรับนักศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 

แผน ก  แบบ ก 1 แผน ก  แบบ ก 2 
จ านวนที่รับ จ านวนที่จบ จ านวนที่รับ จ านวนที่จบ 

2558 5 - 10 - 
2559 5 5 10 10 
2560 5 5 10 10 
2561 5 5 10 10 
2562 5 5 10 10 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน  
 

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 2558 2559 2560 2561 2562 
งบบุคลากร 9,000,000 9,000,000 10,000,000 10,000,000 11,000,000 
งบลงทุน 9,000,000 10,000,000 11,000,000 11,000,000 12,000,000 
งบด าเนินการ 18,000,000 19,000,000 20,000,000 21,000,000 22,000,000 
รวม 36,000,000 38,000,000 41,000,000 42,000,000 45,000,000 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย

การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  หมวด 9 การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา ข้อ 24 
การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 การวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 

 
3.2 โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 
  แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 

ผู้เข้าศึกษาจะต้องท างานวิจัยและน าเสนอในรูปของวิทยานิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต อย่างไรก็ตามอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการของสาขาวิชาฯ อาจ
ก าหนดให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษารายวิชาบางวิชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเพ่ือประโยชน์ส าหรับการท างานวิจัย 

แบบ ก 2  การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
ผู้เข้าศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต และท างานวิจัยและน าเสนอใน

รูปของวิทยานิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต รวมเป็นหน่วยกิตรวม
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต ดังนี้ 

 วิชาบังคับ  8 หน่วยกิต 
 วิชาสัมมนา  2 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 21 หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์  15 หน่วยกิต 
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3.3 รายวิชา 
 

3.3.1 หมวดวิชาบังคับ ประกอบด้วย  
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

571601 โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 3(3-0-9) 
  (Structures and Transformation of Materials) 
571602 สมบัติและการออกแบบวัสดุ 3(3-0-9) 
  (Materials Properties and Designs) 
571603 การวิเคราะห์ทางสถิติในวิศวกรรมวัสดุ 2(2-0-6) 
  (Statistic Analysis in Materials Engineering) 
 

3.3.2 หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วย 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชาวัสดุโลหะ 
571701 เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลเฟส 3(3-0-9) 
 (Themodynamics and Phase Equilibria) 
571702 โลหการกายภาพขั้นสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Physical Metallurgy) 
571703 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 3(3-0-9) 
 (Transport Phenomena) 
571704 การเปลี่ยนเฟสของโลหะและโลหะผสม 3(3-0-9) 
 (Phase Transformation in Metals and Alloys) 
571705 เทคนิคขั้นสูงส าหรับการบ่งลักษณะของวัสดุ 3(3-0-9) 
 (Advanced Techniques for Materials Characterization) 
571706 จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนและเทคนิคการเลี้ยวเบน 3(3-0-9) 
 (Electron Microscopy and Diffraction Techniques) 
571707 จลนศาสตร์ในกระบวนการทางโลหการ 3(3-0-9) 
 (Kinetics in Metallurgical Processes) 
571708 เคมีเชิงกายภาพของการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า 3(3-0-9) 
 (Physical Chemistry of Iron and Steel Manufacturing) 
571709 ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับโลหะส าหรับกระบวนการทางความร้อน 3(3-0-9) 
 (Gas-Metal Reactions for Heat Treatment)  
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571710 การอบชุบทางความร้อนของโลหะและโลหะผสมเชิงปฏิบัติ 3(3-0-9) 
 (Practical Heat Treatment for Metals and Alloys) 
571711 การกัดกร่อนของโลหะขั้นสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Corrosion of Metals) 
571712 กระบวนการทางเคมีไฟฟ้าของวัสดุ 3(3-0-9) 
 (Electrochemical Processing of Materials) 
571713 พฤติกรรมเชิงกลของโลหะและวัสดุ 3(3-0-9) 
 (Mechanical Behavior of Metals and Materials) 
571714 การข้ึนรูปโลหะขั้นสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Metal Forming) 
571715 การวิเคราะห์ความเสียหายในโลหะและวัสดุ 3(3-0-9) 
 (Failure Analysis in Metals and Materials) 
571716 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการแข็งตัวของงานหล่อ 3(3-0-9) 
 (Science and Engineering of Casting Solidification) 
571717 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเชื่อม 3(3-0-9) 
 (Sciences and Technology of Welding) 
571718 เทคโนโลยีการผลิตโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 3(3-0-9) 
 (Nonferrous Process Technology) 
571719 ไทรโบโลยีในวัสดุวิศวกรรม 3(3-0-9) 
 (Tribology in Engineering Materials) 
 
กลุ่มวิชาวัสดุเซรามิก 
571720 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงส าหรับเซรามิก  3(3-0-9) 

 (Advanced Physical Chemistry for Ceramics) 
571721 เคมีสถานะของแข็ง  3(3-0-9) 

 (Solid State Chemistry) 
571722 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง  3(3-0-9) 
 (Solid State Physics) 
571723 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ  3(3-0-9) 
 (Thermodynamics of Materials) 
571724 วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ในวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  3(3-0-9) 
 (Mathematical Methods in Material Science and Engineering) 
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571725 วัสดุเซรามิกขั้นสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Ceramic Materials) 
571726 กระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง 1 3(3-0-9) 
 (Advanced Ceramic Processing I) 
571727 กระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง 2  3(3-0-9) 
 (Advanced Ceramic Processing II) 
571728 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 1 :   3(3-0-9) 
 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 
 (Characterization in Material Engineering I : X-ray Diffraction) 
571729 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 2 :  3(3-0-9) 
 ลักษณะเฉพาะเชิงกายภาพ 
 (Characterization in Material Engineering II :  
 Physical Characterization) 
571730 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 3 :   3(3-0-9) 
 ลักษณะเฉพาะเชิงความร้อน 
 (Characterization in Material Engineering III :  
 Thermal Characterization)  
571731 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 4 :   3(3-0-9) 
 ลักษณะเฉพาะเชิงจุลทรรศน์ 
 (Characterization in Material Engineering IV :  
 Microscopic Characterization) 
571732 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 5: ลักษณะเฉพาะเชิงเคมี  3(3-0-9) 
 (Characterization in Material Engineering V:  
 Chemical Characterization) 
571733 หัวข้อขั้นสูงทางวัสดุชีวภาพ  3(3-0-9) 
 (Advanced Topics in Biomaterials) 
571734 หัวข้อขั้นสูงทางแก้ว  3(3-0-9) 
 (Advanced Topics in Glass)  
571735 หัวข้อขั้นสูงทางวัสดุเชิงประกอบ  3(3-0-9) 
 (Advanced Topics in Composite Materials) 
571736 หัวข้อขั้นสูงทางเซรามิกเชิงฟังก์ชัน  3(3-0-9) 
 (Advanced Topics in Functional Ceramics) 
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571737 หัวข้อขั้นสูงทางเซรามิกเชิงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-9) 
 (Advanced Topics in Electrical and Electronic Ceramics) 
571738 หัวข้อขั้นสูงทางเซรามิกเชิงโครงสร้าง  3(3-0-9) 
 (Advanced Topics in Structural Ceramics) 
571739 หัวข้อขั้นสูงทางเซรามิกเชิงแม่เหล็ก  3(3-0-9) 
 (Advanced Topics in Magnetic Ceramics) 
 
กลุ่มวิชาวัสดุพอลิเมอร์ 

 571740 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3(3-0-9) 
 (Polymer Engineering) 

 571741 วิทยากระแสของพอลิเมอร์ 3(3-0-9) 
 (Polymer Rheology) 

 571742 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Polymer Processing) 

 571743 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมและการควบคุมกระบวนการ 3(3-0-9) 
 ส าหรับวิศวกรพอลิเมอร์ 
 (Industrial Safety and Process Control for Polymer Engineers) 
 571744 การออกแบบการทดลองส าหรับวิศวกรพอลิเมอร์ 3(3-0-9) 
  (Experimental Design for Polymer Engineers) 
 571745 สมการการออกแบบส าหรับวิศวกรพอลิเมอร์ 3(3-0-9) 
  (Design Formulas for Polymer Engineers) 
 571746 การผสมพอลิเมอร์และการคอมปาวดิ้ง 3(3-0-9) 
  (Polymer Mixing and Compounding) 
 571747 การเลือกสรรวัสดุและการออกแบบ 3(3-0-9) 
  (Materials Selection and Design) 
 571748 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 3(3-0-9) 
  (Plastic Product Design) 
 571749 การออกแบบแม่พิมพ์และหัวรีด 3(3-0-9) 
  (Mold and Die Design) 
 571750 โครงสร้างและวิทยากระแสของของเหลวเชิงซ้อน 3(3-0-9) 
  (Structure and Rheology of Complex Fluids) 
 571751 กลศาสตร์ของพอลิเมอร์แข็ง 3(3-0-9) 
  (Mechanics of Solid Polymers)  
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 571752 สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ 3(3-0-9) 
  (Polymer Morphology) 
 571753 การตรวจสอบโครงสร้างของพอลิเมอร์ 3(3-0-9) 
  (Structural Characterization of Polymers) 
 571754 ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสมบัติและพฤติกรรมของพอลิเมอร์ 3(3-0-9) 
  (Environmental Effects on Polymer Properties and Behavior) 
 571755 กลศาสตร์ของวัสดุเชิงประกอบเส้นใยเสริมแรงขั้นสูง 3(3-0-9) 
  (Advanced Mechanics of Fiber-Reinforced Composites)  
 571756 วิศวกรรมการยางขั้นสูง 3(3-0-9) 
  (Advanced Rubber Engineering) 
 571757 การจัดการของเสียพลาสติกขั้นสูง 3(3-0-9) 
  (Advanced Plastics Waste Management) 
 571758 หัวข้อที่เลือกสรรทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 3(3-0-9) 
  (Selected Topics in Polymer Engineering I) 
 571759 หัวขอ้ที่เลือกสรรทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 3(3-0-9) 
  (Selected Topics in Polymer Engineering II) 

 
กลุ่มวิชาวัสดุและเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Materials and Technology) 
571760 โลหะและโลหะผสมโครงสร้างนาโน 3(3-0-9) 
 (Nanostructured Metals and Alloys) 
571761 โลหวิทยาโลหะผง 3(3-0-9) 
 (Powder Metallurgy) 
571762 วัสดุเชิงประกอบพ้ืนโลหะ 3(3-0-9) 
 (Metal Matrix Composite) 
571763 โลหะและโลหะผสมสมรรถนะสูง 3(3-0-9) 
 (High Performance Metals and Alloys) 
571764 การออกแบบเหล็กกล้าในเชิงโลหวิทยา 3(3-0-9) 
 (Metallurgical Design of Steels) 
571765 เทคโนโลยีการรีไซเคิลโลหะ 3(3-0-9) 
 (Technology of Metal Recycling) 
571766 เทคโนโลยีการรีดเหล็กกล้าขั้นสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Steel Rolling Technology) 
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571767 เทคโนโลยีพ้ืนผิว 3(3-0-9) 
 (Surface Technology) 
571768 กระบวนการทางวัสดุด้วยแสงเลเซอร์ 3(3-0-9) 
 (Laser Materials Processing) 
571769 เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบกวน 3(3-0-9) 
 (Friction Stir Welding Technology) 
571770 การวิเคราะห์กระบวนการไดคาสติ้ง 3(3-0-9) 
 (Analysis of Die Casting Processes) 
571771 วิศวกรรมอนุภาค  3(3-0-9) 

 (Particulate Engineering) 
571772 วัสดุเชิงประกอบทางเซรามิกขั้นสูง  3(3-0-9) 
 (Advanced Ceramic Composite Materials) 
571773 เซรามิกทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Electrical and Electronic Ceramics) 
571774 เซรามิกทางแม่เหล็กข้ันสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Magnetic Ceramics) 
571775 เซรามิกชีวภาพขั้นสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Bioceramics) 
571776 เซรามิกเชิงโครงสร้างขั้นสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Structural Ceramics) 
571777 แก้วและแก้วเซรามิกทางอุตสาหกรรมขั้นสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Industrial Glass and Glass Ceramics) 
571778 เทคโนโลยีแก้วขั้นสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Glass Technology) 

 
กลุ่มวิชาหัวข้อการศึกษาขั้นสูง 
571780 หัวข้อศึกษาขั้นสูงในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม 3(3-0-9) 
  (Advanced Topics in Computer Aided Engineering) 
571781 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมโลหการ 1 3(3-0-9) 
  (Advanced Topics in Metallurgical Engineering I) 
571782 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมโลหการ 2 3(3-0-9) 
  (Advanced Topics in Metallurgical Engineering II)  
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571783 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมโลหการ 3 3(3-0-9) 
  (Advanced Topics in Metallurgical Engineering III) 
571784 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเซรามิก 1 3(3-0-9) 
  (Advanced Topics in Ceramic Engineering I) 
571785 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเซรามิก 2 3(3-0-9) 
  (Advanced Topics in Ceramic Engineering II) 
571786 หัวขอ้ศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเซรามิก 3 3(3-0-9) 
  (Advanced Topics in Ceramic Engineering III) 
571787 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 3(3-0-9) 
  (Advanced Topics in Polymer Engineering I) 
571788 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 3(3-0-9) 
  (Advanced Topics in Polymer Engineering II) 
571789 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 3 3(3-0-9) 
  (Advanced Topics in Polymer Engineering III) 
571790 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมวัสดุ 1 3(3-0-9) 
  (Advanced Topics in Materials Engineering I) 
571791 หัวขอ้ศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมวัสดุ 2 3(3-0-9) 
  (Advanced Topics in Materials Engineering II) 
571792 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมวัสดุ 3 3(3-0-9) 
  (Advanced Topics in Materials Engineering III) 
 

3.3.3 หมวดวิชาสัมมนา ประกอบด้วย 
จ านวนหน่วยกิต 

571881 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1 1(1-2-4) 
  (Graduate Seminar I) 
571882 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2 1(1-2-4) 
  (Graduate Seminar II) 
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3.3.4 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 
จ านวนหน่วยกิต 

571981 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 1 46  หน่วยกิต 
  (Master Thesis Scheme A1) 
571982 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 2 15  หน่วยกิต 
  (Master Thesis Scheme A2) 
 

3.3.5 หมวดวิชาอ่ืนๆ 
รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ต้องการเน้นทางวัสดุพอลิเมอร์แต่ไม่มีพ้ืนฐานด้านสมบัติ

ของพอลิเมอร์และการขึ้นรูปให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการสาขาวิชาฯ เห็นชอบ 
โดยได้ระดับคะแนนตัวอักษรเป็น S หรือ U 

 
 จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 571501 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 3(3-0-9) 
  (Polymer Science) 
 571502 วิศวกรรมพอลิเมอร์และการข้ึนรูป 3(3-0-9) 
  (Polymer Engineering and Processing) 
 
ความหมายเลขรหัสวิชา 

ตัวเลข  6 หลัก นับจากซ้ายมือมีความหมาย ดังนี้ 
หลักที่ 1  หมายถึง ส านักวิชาที่รับผิดชอบ 
 เลข 5 หมายถึง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักที่ 2 และ 3 หมายถึง สาขาวิชาที่รับผิดชอบ  
   สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
   สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 เลข 71 หมายถึง หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ 
หลักที่ 4  หมายถึง ระดับหรือลักษณะของรายวิชา 
 เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับระดับบัณฑิตศึกษา 
 เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกระดับบัณฑิตศึกษา 
 เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา 
 เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักที่ 5 และ 6 หมายถึง ล าดับของรายวิชาในกลุ่มวิชานั้น ๆ  
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3.3.6 แผนการศึกษา 
 

  แผน ก แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
ชั้น 
ปี 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย 
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย 
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 3 
หน่วย 
กิต 

1 571981 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  
 แบบ ก 1 

3 571981 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  
 แบบ ก 1 

3 571981 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  
 แบบ ก 1 

9 

 รวม 3 รวม 3 รวม 9 

2 571981 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  
 แบบ ก 1 

12 571981 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  
 แบบ ก 1 

12 571981 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  
 แบบ ก 1 

7 

 รวม 12 รวม 12 รวม 7 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 46 หน่วยกิต 
 

  แผน ก แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
ชั้น 
ปี 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย 
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย 
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 3 
หน่วย 
กิต 

1 571601 โครงสร้างและการ
เปลี่ยนแปลงของวัสด ุ

571881 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1 
วิชาเลือก (1) 
วิชาเลือก (2) 

3 
 
1 
3 
3 

571602 สมบัติและการออกแบบ
วัสด ุ

571882 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2 
วิชาเลือก (3) 
วิชาเลือก (4) 
 

3 
 
1 
3 
3 

571603 การวิเคราะห์ทางสถิติใน
วิศวกรรมวัสด ุ

วิชาเลือก (5) 
วิชาเลือก (6) 
วิชาเลือก (7) 
 

2 
 
3 
3 
3 

 รวม 10 รวม 10 รวม 11 

2 571982 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  
 แบบ ก 2 

5 571982 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  
 แบบ ก 2 

5 571982 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  
 แบบ ก 2 
 

5 

 รวม 5 รวม 5 รวม 5 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 46 หน่วยกิต 
 

3.3.7 ค าอธิบายรายวิชา  
ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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3.4 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

3.4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
1 รศ. ดร.ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน์* Ph.D. (Polymer Engineering), The University of Akron, U.S.A., 

พ.ศ. 2542 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
พ.ศ. 2537  

2 ผศ. ดร.สุขเกษม  วัชรมัยสกุล* D.Eng.(Materials Science and Engineering), Hokkaido University, 
Japan, พ.ศ. 2546 
วท.ม. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2540 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต), สถาบันราชภัฏพระนคร, พ.ศ. 2537 

3 ผศ. ดร.ฐาปนีย์  พัชรวิชญ์ * Ph.D. (Metallurgy and Materials), The University of Birmingham, 
U.K., พ.ศ. 2549  
MRes. (Metallurgy and Materials), The University of 
Birmingham, U.K., พ.ศ. 2545 
วท.บ. (วัสดุศาสตร)์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2540 

4 รศ. ดร.กษมา  จารุก าจร  Ph.D. (Polymer Engineering), The University of Akron, U.S.A., 
พ.ศ. 2542 
วท.ม (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2536 
วท.บ (เคมี), เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2533 

5 ผศ. ดร.อุษณีย์  กิตก าธร  Ph.D. (Metallurgy and Materials Engineering), University of 
Connecticut, U.S.A., พ.ศ. 2550 
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541 

 
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
 ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

 

1 รศ. ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์ 
 

Ph.D.(Polymer Science), The University of Akron, U.S.A.,  
พ.ศ. 2542 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2536 
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2533 

2 รศ. ดร.พรวสา  วงศ์ปัญญา Dr.-Ing. (Mechanical Engineering), Helmut-Schmidt-Universität, 
Germany, พ.ศ. 2551 
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2547 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2543 

3 รศ.ดร. สุกานดา  เจียรศิริสมบูรณ์ 
 

D.Phil. (Materials Science) University of Oxford, U.K., พ.ศ. 2544 
M.Sc. (Materials Science) Leeds University, U.K., พ.ศ. 2540 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2539 

4 รศ. ดร.สุทิน  คูหาเรืองรอง Ph.D. (Ceramics), New York State College of Ceramics 
at Alfred University, U.S.A., พ.ศ. 2538 
M.S. (Ceramic Engineering), New York State College of 
Ceramics at Alfred University, U.S.A., พ.ศ. 2533 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2526 

5 ผศ. ดร.จันทิมา  ดีประเสริฐกุล Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve 
University, USA., พ.ศ. 2544 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2537 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2534 

6 ผศ. ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน์ Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve 
University, USA., พ.ศ. 2542 
วท.ม. (พอลิเมอร์) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2538 
วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2535 

7 ผศ. ดร.ปราณี  ชุมส าโรง Ph.D. (Polymer Science and Technology), University of 
Manchester Institute of Science and Technology, U.K., พ.ศ. 2544 
M.Sc. (Polymer Science and Technology), University of 
Manchester Institute of Science and Technology, U.K., พ.ศ. 2540 
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2538 
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 ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

8 ผศ. ดร.รัตน  บริสุทธิกุล D.Eng. (Materials Science), Nagaoka University of Technology, 
Japan, พ.ศ. 2550 
M.Eng. (Mechanical Design and Production Engineering), 
Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2547 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนาร,ี พ.ศ. 2541 

9 ผศ. ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์ Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve 
University, U.S.A., พ.ศ. 2543 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2535 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ พ.ศ. 2532 

10 ผศ. ดร.ศิริรัตน์  ทับสูงเนิน  
รัตนจันทร์ 

D.Eng. (Materials Science and Engineering), Nagaoka University 
of Technology, Japan., พ.ศ. 2546 
วท.ม. (เทคโนโลยีเซรามิก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2540 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2537 

11 ผศ. ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ Ph.D. (Materials Science and Engineering), University of New 
South Wales, Australia, พ.ศ. 2551 
วศ.ม. (เทคโนโลยีนิวเคลียร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2545 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2540 

12 ผศ. ดร.อนุรัตน์ ภูวานค า D.Eng. (Materials Science and Engineering), Nagaoka University of 
Technology, Japan, พ.ศ. 2544 
วศ.ม. (วิศวกรรมเซรามิก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2549 
วศ.บ. (วิศวกรรมเซรามิก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2545 

13 ผศ. ดร.อุทัย  มีค า Ph.D. (Chemistry and Chemical Technology), University of 
Bradford, U.K., พ.ศ. 2536 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2533 

14 อ.ดร. จิรัชญา อายะวรรณา ปร.ด. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, พ.ศ. 2556 
วท.ม. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, พ.ศ. 2551 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2548 

15 อ. ดร.ตติยา  ตรงสถิตกุล 
 

Ph.D. (Plastics Engineering), University of Massachusetts Lowell, 
U.S.A., พ.ศ. 2556 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2546 
วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2543 
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 ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

16 อ. ดร.ณรงค์  อัครพัฒนากูล D.Eng. (Metallurgical Engineering), Tohoku University, Japan, 
พ.ศ. 2533 
M.Sc. (Metallurgical Engineering), University of Missouri at Rolla, 
U.S.A., พ.ศ. 2521 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2518 

17 อ. ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา D.Eng (Materials Science) Nakaoka University of Technology, 
Japan, พ.ศ. 2557 
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2547 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541 

18 อ. ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง D. Eng. (Information Science and Control Engineering) Nagaoka 
University of Technology, Japan, พ.ศ. พ.ศ. 2557 
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551 

19 อ. ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์ Ph.D. (Materials Science and Engineering), North Carolina State 
University, U.S.A., พ.ศ. 2557 
วท.ม. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2547 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์ – เทคโนโลยีอัญมณี), มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. 2541 

20 อ.ดร. ศิริวรรณ โชคค้า วศ.ด. (วิศวกรรมเซรามิก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 - 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  การท างานวิจัยในรายวิชา คือ การที่นักศึกษาท างานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
ส่วนการท าวิทยานิพนธ์ คือการที่นักศึกษาท างานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมเซรามิก และวิศวกรรมพอลิเมอร์ เป็นหลัก 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  การท าโครงงานดังกล่าวข้างต้นจะมีประโยชน์กับนักศึกษา เช่น 
  1. มีองค์ความรู้จากการท าโครงงาน 
  2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
  3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคืนข้อมูล 
  4. สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  5. สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3  ช่วงเวลา 
      ปฏิบัติงานระหว่างภาคการศึกษาปกติ 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต  
  เป็นไปตามจ านวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดในโครงสร้างหลักสูตรในข้อ 3.2 
 5.5  การเตรียมการ  
  การเตรียมการให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวข้องานวิจัยหรือหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจ 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ 

อุปกรณ์ เป็นต้น 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน เช่น 

1) ประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยอาจารย์ประจ าวิชา หรือประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัย หรือวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ
คณาจารย์ อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจา และ/หรือเอกสารอื่น 

3) ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดใน
แต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและ

จรรยาบรรณด้านงานวิจัยอย่างสูง รับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

การสอดแทรกจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และจรรยาบรรณด้านงานวิจัยในระหว่างการสอน
รายวิชา และตลอดการด าเนินงานวิจัย 

(2) มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เก่ียวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี 
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง 

การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี การด าเนินงานวิจัย
ทดลองในห้องปฏิบัติการหรือในภาคอุตสาหกรรม
และจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

(3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
พัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาสังคม 

การมอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ือที่จะ
สามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จากพ้ืน
ฐานความรู้ที่มีอยู่เดิม 

(4) คิดเป็น ท าเป็น รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
และเหมาะสม 

การมอบหมายโจทย์ปัญหา การท างานเป็นระบบ
ครบวงจร เพ่ือคิดวิเคราะห์สรุปประเด็นปัญหา และ
สืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาซึ่งการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบเหมาะสม 

(5) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการ
บริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 

การมอบหมายงานหรือกิจกรรมที่ต้องท าร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบภายในกรอบเวลาที่ก าหนด
บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี 

(6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและศัพท์เทคนิค 
รวมถึงมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การมอบหมายงานหรือกิจกรรมที่ต้องมีการน าเสนอ
ในลักษณะปากเปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน 
รายวิชาสัมมนา และการน าเสนองานวิจัยในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 

หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
 เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 
 ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน 
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ 
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด 
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

(2)  ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
 

2.2  ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้ 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ

ด้วยการทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิชา
นั้น ๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
(1)  การทดสอบย่อย 
(2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4)  ประเมินจากการโจทย์การบ้าน 
 

2.3  ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  ก าหนดกรณีศึกษาท่ีให้นักศึกษาจัดท ารายงานกลุ่ม 
(2)  ก าหนดโจทย์การบ้าน 
(3)  การทดลองในห้องปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาค 
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2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบ

ที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียน
มา 

 
2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน

กับผู้อ่ืน ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(1)  สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
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2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น

เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 
2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์

ต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 
(5)  สามารถใช้เครื่องมือในการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ

ทางวิศวกรรม 
2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้

อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้
น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
(2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การค านวณ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
(1)   เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 
(2)   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(3)   มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4)   สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5)   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

2.  ความรู้ 
(1)   มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม

พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2)   มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3)   สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(4)   สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(5)   สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน

จริงได้ 
3.  ทักษะทางปัญญา 

(1)   มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3)   สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(4)   มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(5)   สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)   สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)   สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3)   สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4)   รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)   มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2)   มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ 

ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
(4)   มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 
(5)   สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก o  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้สารสนเทศ 

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 
หมวดวิชาบังคับ 
571601 โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของวัสด ุ                          

571602 สมบัติและการออกแบบวัสด ุ                          

571603 การวิเคราะห์ทางสถิติในวิศวกรรมวสัด ุ                          

หมวดวิชาเลือก 
กลุ่มวชิาวัสดุโลหะ 
571701 เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลของเฟส         o   o              
571702 โลหการกายภาพขั้นสูง                          
571703 ปรากฎการณ์ถ่ายโอน                           
571704 การเปลี่ยนเฟสของโลหะและโลหะผสม         o   o              
571705 เทคนิคข้ันสูงส าหรับการบ่งลักษณะวสัด ุ                          
571706 จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนและเทคนิค 
            การเลี้ยวเบน 

                         

571707 จลนศาสตร์ในกระบวนการทางโลหการ         o   o              
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้สารสนเทศ 

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 
571708 เคมีเชิงกายภาพส าหรับการผลิตเหล็ก 
            และเหล็กกล้า 

        o   o              

571709 ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับโลหะส าหรับ 
            กระบวนการทางความร้อน 

     o   o   o o     o  o      

571710 การอบชุบทางความร้อนของโลหะและ 
            โลหะผสมเชิงปฏิบัต ิ

                         

571711 การกัดกร่อนของโลหะขัน้สูง         o   o       o    o   
571712 กระบวนการทางเคมไีฟฟ้าของวัสดุ         o   o       o    o   
571713 พฤติกรรมเชิงกลของโลหะและวสัด ุ                          
571714 การขึ้นรูปโลหะขั้นสูง                          
571715 การวิเคราะหค์วามเสียหายในโลหะและ 
           วัสดุ 

     o   o   o o     o  o      

571716 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการแข็งตัว 
            ของงานหล่อ 

           o o             

571717 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเชื่อม            o    o   o       
571718 เทคโนโลยีการผลิตโลหะนอกกลุ่มเหล็ก         o   o o       o      
571719 ไทรโบโลยีในวัสดุวิศวกรรม         o   o o             
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้สารสนเทศ 
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 

กลุ่มวชิาวัสดุเซรามิก                          
571720 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงส าหรับเซรามิก                          

571721 เคมีสถานะของแข็ง                          

571722 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง                          

571723 อุณหพลศาสตร์ของวัสด ุ                          

571724 วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ในวัสดศุาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร ์

                         

571725 วัสดุเซรามิกขั้นสูง                          

571726 กระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง 1                          

571727 กระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง 2                          

571728 การวิเคราะหล์ักษณะเฉพาะใน
วิศวกรรมวสัดุ 1: การเลี้ยวเบนของรังสี
เอกซ ์

                         

571729 การวิเคราะหล์ักษณะเฉพาะในวิศวกร
วัสดุ 2: ลักษณะเฉพาะเชิงกายภาพ 

                         

571730 การวิเคราะหล์ักษณะเฉพาะใน
วิศวกรรมวสัดุ 3: ลักษณะเฉพาะเชิง
ความร้อน 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้สารสนเทศ 
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 

571731 การวิเคราะหล์ักษณะเฉพาะในวิศวกรรม
วัสดุ 4: ลักษณะเฉพาะเชิงจุลทรรศน์ 

                         

571732 การวิเคราะหล์ักษณะเฉพาะในวิศวกรรม
วัสดุ 5: ลักษณะเฉพาะเชิงเคม ี

                         

571733 หัวข้อข้ันสูงทางวัสดุชีวภาพ                          

571734 หัวข้อข้ันสูงทางแก้ว                          

571735 หัวข้อข้ันสูงทางวัสดุเชิงประกอบ                          

571736 หัวข้อข้ันสูงทางเซรามิกเชิงฟังก์ชัน                          

571737 หัวข้อข้ันสูงทางเซรามิกเชิงไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

                         

571738 หัวข้อข้ันสูงทางเซรามิกเชิงโครงสร้าง                          

571739 หัวข้อข้ันสูงทางเซรามิกเชิงแม่เหล็ก                          

กลุ่มวชิาวัสดุพอลิเมอร์                          
571740  วิศวกรรมพอลิเมอร ์        o o  o               

571741  วิทยากระแสของพอลิเมอร์        o o  o               

571742  กระบวนการขึ้นรูปพอลเิมอร์ขั้นสูง        o o  o o              

571743  ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมและ 
            การควบคุมกระบวนการส าหรับวิศวกร  
            พอลิเมอร ์

     
     o               
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รายวชิา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้สารสนเทศ 
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 

571744 การออกแบบการทดลองส าหรับวิศวกร 
            พอลิเมอร์ 

       o   o   o            

571745 สมการการออกแบบส าหรับวิศวกร 
            พอลิเมอร์ 

       o   o   o            

571746 การผสมพอลิเมอร์และการคอมปาวดิ้ง        o   o   o            

571747 การเลือกสรรวัสดุและการออกแบบ           o   o            

571748 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก           o   o            

571749 การออกแบบแม่พิมพ์และหัวรีด           o   o            

571750 โครงสร้างและวิทยากระแสของ 
            ของเหลวเชิงซ้อน 

          o   o            

571751 กลศาสตร์ของพอลิเมอร์แข็ง        o o  o   o            
571752 สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์        o o  o   o            
571753 การตรวจสอบโครงสร้างของพอลิเมอร์           o   o            

571754 ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสมบัติและ 
            พฤติกรรมของพอลิเมอร์ 

       o   o   o            

571755 กลศาสตร์ของวัสดุเชิงประกอบเส้นใย 
            เสริมแรงข้ันสูง 

          o               

571756 วิศวกรรมการยางข้ันสูง        o o  o               
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้สารสนเทศ 

 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 
571757 การจัดการของเสียพลาสติกขั้นสูง           o               

571758 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางวิศวกรรม 
            พอลิเมอร์ 1 

       o o                 

571759 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางวิศวกรรม 
            พอลิเมอร์ 2 

       o o                 

กลุ่มวชิาวัสดุและเทคโนโลยีขัน้สงู                          
571760 โลหะและโลหะผสมโครงสร้างนาโน            o o             
571761 โลหวิทยาโลหะผง            o o             
571762 วัสดุเชิงประกอบพ้ืนโลหะ                   o o      
571763 โลหะและโลหะผสมสมรรถนะสูง                   o o      
571764 การออกแบบเหล็กกล้าในเชิงโลหวิทยา         o   o              
571765 เทคโนโลยีการรไีซเคลิโลหะ         o   o o             
571766 เทคโนโลยีการรดีเหล็กกล้าขั้นสูง         o   o              
571767 เทคโนโลยีพื้นผิว         o    o      o    o   
571768 กระบวนการทางวัสดดุ้วยเลเซอร ์        o    o       o       
571769 เทคโนโลยีการเช่ือมด้วยแรงเสียดทาน 
            แบบกวน 

     o   o   o o     o  o      
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้สารสนเทศ 

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 
571770 การวิเคราะห์กระบวนการไดคาสติ้ง            o o             
571771 วิศวกรรมอนุภาค            o o             
571772 วัสดุเชิงประกอบทางเซรามิกขั้นสูง            o o             
571773 เซรามิกทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสข์ั้นสูง            o o             
571774 เซรามิกทางแมเ่หล็กข้ันสูง            o o             
571775 เซรามิกชีวภาพข้ันสูง            o o             
571776 เซรามิกเชิงโครงสร้างขั้นสูง            o o             
571777  แก้วและแก้วเซรามิกทางอตุสาหกรรมขั้นสูง            o o             
571778 เทคโนโลยีแก้วข้ันสูง            o o             
กลุ่มวชิาหัวข้อการศึกษาขัน้สูง 
571780 หัวข้อศึกษาข้ันสูงในการใช้ 
           คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม 

                         

571781 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมโลหการ 1                          
571782 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมโลหการ 2                          
571783 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมโลหการ 3                          
571784 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเซรามิก 1                          
571785 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเซรามิก 2                          
571786 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเซรามิก 3                          
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้สารสนเทศ 

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 
571787 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมพอลเิมอร์ 1                          
571788 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมพอลเิมอร์ 2                          
571789 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมพอลเิมอร์ 3                          
571790 หัวข้อศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรมวสัดุ 1                          
571791 หัวข้อศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรมวสัดุ 2                          
571792 หัวข้อศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรมวสัดุ 3                          
หมวดวิชาสัมมนา 
571881 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1            o              
571882 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2            o              
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
571981 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 1    o                      

571982 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 2    o                      

หมวดวิชาอื่นๆ 
571501 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์        o     o             

571502 วิศวกรรมพอลิเมอร์และการขึ้นรูป        o     o             
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  

หมวด 11 การวัดและการประเมินผลการศึกษาข้อ  26 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ย  

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษามีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษาเพ่ือน ามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจใช้การ
ประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้ 

1)  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ 
ระยะเวลาในการหางานท าและความมั่นใจของบัณฑิตด้านความรู้ความสามารถในการประกอบ
อาชีพ 

2)  การทวนสอบจากผู้ประกอบการเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้า 
 ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
3)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ความพร้อมและคุณสมบัติ 
 ด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 
4)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ 
 เรียนตามหลักสูตรเพ่ือน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
5)  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการมาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ 
 เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  

หมวด 14 การส าเร็จการศึกษาข้อ 39 และข้อ 40 
แผน ก แบบ ก 1 การท าวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์โดยไม่ศึกษารายวิชา 
 การน าเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ โดยต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับโดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 และเป็นไปตามข้อก าหนดเฉพาะของทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ 
แผน ก แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  
 การน าเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ โดยต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับโดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 และเป็นไปตามข้อก าหนดเฉพาะของทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
ในกระบวนการรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะมีขั้นตอนการรับสมัคร สอบ

สัมภาษณ์ และเม่ือได้เป็นอาจารย์แล้วจะได้ต าแหน่งเป็นพนักงานชั่วคราว ในระหว่างนี้ต้องท าการสอบการสอน
และประเมินผลการสอบโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งมีสถานพัฒนาคณาจารย์เป็นหน่วยให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือแก่คณาจารย์ใหม่ อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบมิตราจารย์ คือให้
อาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์คอยเป็นพี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษาแก่คณาจารย์ใหม่ทางด้านการสอนและการท า
วิจัย  

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
มีสถานพัฒนาคณาจารย์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผลให้กับคณาจารย์ โดยจัดหลักสูตรอบรมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ โดย
จัดงบประมาณสนับสนุนให้ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร  
 ในการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดูแลคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรท าหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน รวมถึงด าเนินการควบคุมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ประเมินผล ติดตามและรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท างบประมาณ และด าเนินการตามองค์ประกอบของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และมีการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

1) มีการจัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ชัดเจน 
2) มีการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายในหมวดงบลงทุน งบด าเนินการ และเงินอุดหนุนทั่วไป

อย่างมีเหตุผล และสอดคล้องกับงบประมาณรายรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
การสอนและการวิจัย ตามวัตถุประสงค์และแผนงาน 

3) มีระบบบัญชีที่เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 
 

 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
 2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
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2.2.2  ห้องสมุด 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหนังสือ ต ารา และวารสาร 

วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
- หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนรวมทั้งหมด 29,129 เล่ม และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1,589 ชื่อเรื่อง 
 

สาขาวิชา 
 

ภาษาไทย 
 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

 
รวม 
(เล่ม) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(รายชื่อ) 

ภาษาไทย ภาษา 
ต่างประเทศ 

1. คณิตศาสตร ์ 316 1,215 1,531 1 57 
2. ฟิสิกส์ 156 936 1,092 - 66 
3. เคมี 474 1,556 2,030 - 104 
4. วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 1,848 919 2,767 4 91 
5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,738 2,314 4,052 5 438 
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 69 819 888 1 41 
7. เทคโนโลยีการเกษตร 1,672 1,703 3,375 2 169 
8. เทคโนโลยีชวีภาพ 724 2,984 3,708 1 156 
9. เทคโนโลยีการจัดการ 4,896 4,790 9,686 68 385 
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- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนรวมทั้งหมด 21,545 เล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 1,534 ชื่อเรื่อง 

สาขาวชิา ภาษาไทย 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
รวม 
(เล่ม) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(รายชื่อ) 

ภาษาไทย 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
1. วิศวกรรมการผลิต 20 164 184 - 15 
2. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 674 1,392 2,066 - 118 
3. วิศวกรรมขนส่ง 166 51 217 1 3 
4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1,094 2,660 3,754 20 165 
5. วิศวกรรมเคมี 67 700 767 - 86 
6. วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเมค

คาทรอนิกส์, วิศวกรรมการจัด
การพลังงาน 

147 1,499 1,646 3 156 

7. วิศวกรรมเซรามิก 110 779 889 - 110 
8. วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ 
266 1,582 1,848 1 69 

9. วิศวกรรมพอลิเมอร์ 49 630 679 1 75 
10. วิศวกรรมไฟฟ้า 363 2,087 2,450 - 344 
11. วิศวกรรมโยธา, การบริหาร 
     งานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

999 1,585 2,584 - 104 

12. วิศวกรรมโลหการ 147 768 915 - 100 
13. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 670 688 1,358 - 18 
14. วิศวกรรมอุตสาหการ 247 793 1,040 - 52 
15. วิศวกรรมธรณี, เทคโนโลยีธรณี 177 643 820 - 59 
16. วิศวกรรมยานยนต์ 20 164 184 - 15 
17. วิศวกรรมอากาศยาน 10 134 144 - 19 

 
- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 672 ชื่อเรื่อง 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 665 

- ฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน 16 ฐาน 
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 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ คือเครื่องมืออุปกรณ์

และห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งาน
เครื่องมือ และอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะ
ในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป 
เช่น วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการค านวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมี
ทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1)  มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับ
การท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

3)  มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และมีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน ส าหรับใช้ประกอบการสอน 

4)  มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ 

5)  มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

 
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

ทรพัยากรขั้นต่ าเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ต้องมีความพร้อมอยู่ในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตร
ที่ขอเปิดด าเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 

1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด (ข้อ ๑๕ ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร) 

2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่าด้วยมาตรฐาน
ด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
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3.  การบริหารคณาจารย์  
 3.1  การรับอาจารย์ใหม่  

มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตาม
และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะต้อง
ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา 
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 3.3  คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 
 มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
ภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพ่ือ
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา นอกเหนือจากนั้น ยังมีการให้อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการผู้มี
ประสบการณ์ทั้งด้านการสอนและการวิจัยมาสอนให้กับนักศึกษา  เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้กับนักศึกษา 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งช่างเทคนิคประจ าห้องปฏิบัติการ 
 4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  

มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน โดยมีการอบรมช่างเทคนิคเก่ียวกับ
การใช้งานเครื่องมือใหม่ ๆ เพ่ือบ ารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนการสอน 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  
 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา  

มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการ
ลงทะเบียน การเรียน การวิจัยทดลอง กิจกรรมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย  
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6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/ หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
1)  จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ 
2)  มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
3)  มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) เกณฑ์ประเมิน ดังนี้  

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง  2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.) ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมิน ผ่าน คือ มีการ
ด าเนินงานตามข้อ 1– 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร 

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลุยทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา 

     

8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน (เฉพาะปีที่มีการรับอาจารย์ใหม่) 

     

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

การเรียนการสอนเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา
โดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล มีการชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ 
ในธรรมชาติ เพ่ือให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ท าการ
ทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้ าด้วยตนเอง 
ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปราย น าเสนอ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

นอกจากนี้ ยังมีการสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการ
เรียนการสอนต่าง ๆ เหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ทักษะในการทดลองวิจัย และการแก้ปัญหา 
มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
ทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ในตนเองและวิชาชีพ 
 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1)  การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
2)  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใช้ใน

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ใน

แต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินผล การทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยการก าหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการด าเนินงานขั้นต่ าทั่วไป
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษา ว่า
บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
 

ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
ภาคผนวก ค ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ภาคผนวก ง ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
ภาคผนวก ฉ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 
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กลุ่มวิชาบังคับ 
571601 โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ   3(3-0-9) 
 (Structure and Transformation of Materials)  
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทบทวนวัสดุประเภทต่างๆ ได้แก่ วัสดุโลหะ เซรามิกและพอลิเมอร์ และการน าไปใช้งานทาง
วิศวกรรม โครงสร้างอะตอมและพันธะทางเคมี โครงสร้างผลึกของวัสดุโลหะและวัสดุเซรามิกและโครงสร้างของ
วัสดุพอลิเมอร์ โครงสร้างแบบหลายผลึกและต าหนิในของแข็ง การบ่งลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างของวัสดุ 
การแพร่ วัฏภาคและการเปลี่ยนแปลงของวัฏภาคในวัสดุ 
 
เค้าโครงรายวิชา  
1. ประเภทและการใช้งานของวัสดุ (3 ชั่วโมง) 
2. โครงสร้างอะตอมและพันธะทางเคมี (3 ชั่วโมง) 
3. โครงสร้างผลึกของวัสดุโลหะและวัสดุเซรามิก (3 ชั่วโมง) 
4. โครงสร้างของวัสดุพอลิเมอร์ (3 ชั่วโมง) 
5. โครงสร้างแบบหลายผลึกและต าหนิในของแข็ง (3 ชั่วโมง) 
6. การบ่งลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างของวัสดุ (6 ชั่วโมง) 
7. การแพร่ (3 ชั่วโมง) 
8. วัฏภาคและการเปลี่ยนแปลงวัฏภาคในวัสดุ (12 ชั่วโมง) 
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571602 สมบัตแิละการออกแบบวัสดุ  3(3-0-9) 
 (Materials Properties and Designs) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 สมบัติและกระบวนการผลิต การออกแบบของวัสดุประเภทต่างๆ ได้แก่  โลหะ เซรามิกและพอลิ
เมอร์  ศึกษาสมบัติที่ส าคัญไดแ้ก่ สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติแม่เหล็ก สมบัติทาง
แสงและการเสื่อมสภาพของวัสดุทั้งสามชนิด  ผลกระทบของสมบัติของวัสดุและกรรมวิธีการผลิตต่อการ
ออกแบบ การเลือกสรรวัสดุ 
 
เค้าโครงรายวิชา  
1. สมบัติเชิงกลของวัสดุ (3 ชั่วโมง) 
2. สมบัติทางความร้อนและแสงของวัสดุ   (3 ชั่วโมง) 
3. สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของวัสดุ   (3 ชั่วโมง) 
4. การเสื่อมสภาพของวัสดุ  (3 ชั่วโมง) 
5. กระบวนการผลิตวัสดุ  (9 ชั่วโมง) 
6. หลักส าคัญของการออกแบบเชิงวิศวกรรม (6 ชั่วโมง) 
7. ผลกระทบของสมบัติของวัสดุและกรรมวิธีการผลิตต่อการออกแบบ                                  (6 ชั่วโมง) 
8. การเลือกสรรวัสดุ                                                                                            (3 ชั่วโมง) 
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571603 การวิเคราะห์ทางสถิติในวิศวกรรมวัสดุ 2(2-0-6) 
(Statistic Analysis in Materials Engineering) 

เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เกี่ยวกับการน าสถิติไปใช้ในอุตสาหกรรม และงานวิจัยด้านวัสดุ เช่น น าไปใช้ในการออกแบบการ
ทดลองอย่างมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบความแตกต่างของวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต เครื่องจักร หรือตัว
แปรอ่ืน ๆ นอกจากนี้จะมีเนื้อหาของการน าสถิติไปหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ือน าไป
ค านวณหาค่าความเหมาะสมที่สุด 
 
เค้าโครงรายวิชา   
1. บทน า  (1 ชั่วโมง) 
2. ผลต่างของค่าเฉลี่ย : การทดสอบแบบที  (1 ชั่วโมง) 
3. การเปรียบเทียบแบบคู่ : ช่วงความเชื่อมั่น : ขนาดของตัวอย่าง   (1 ชั่วโมง) 
4. ผลต่างของความแปรปรวน : การทดสอบแบบเอฟ  (1 ชั่วโมง) 
5. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  (1 ชั่วโมง) 
6. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 : การทดสอบแบบที, การทดสอบแบบเอฟ,   (1 ชั่วโมง) 
 ช่วงความเชื่อมัน่, ANOVA : การตรวจสอบความเพียงพอของแบบจ าลอง 
7. วิเคราะห์ความแปรปรวน : ตรวจสอบความเพียงพอของแบบจ าลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  (1 ชั่วโมง) 
8. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 : ANOVA, ผลแบบสุ่ม ANOVA  (1 ชั่วโมง) 
9. แบบจ าลองแบบถดถอย : สัมประสิทธิ์การค านวณ, ตัวแปร  (1 ชั่วโมง) 
 ความส าคัญของแบบจ าลอง และความผิดพลาดของแบบจ าลอง 
10. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 : แบบจ าลองแบบถดถอย  (1 ชั่วโมง) 
11. แบบจ าลองแบบถดถอย : การแปลง x และ y ส าหรับ Nonlinear effect และอันตรกิริยา  (1 ชั่วโมง) 
12. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 : แบบจ าลองส าหรับ Nonlinear effect และอันตรกิริยา  (1 ชั่วโมง) 
13. แบบจ าลองถดถอย : การตรวจสอบอ่ืน ๆ และการวินิจฉัย  (1 ชั่วโมง) 
14. เทคนิคการออกแบบจ าลองส าหรับตรวจสอบสมบัติของวัสดุ  (1 ชั่วโมง) 
15. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 : แบบจ าลองส าหรับ Nonlinear effect และอันตรกิริยา  (2 ชั่วโมง) 
16. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 : แบบจ าลองส าหรับท านายผลและการเขียนกราฟ  (1 ชั่วโมง) 
17. ANOVA ในแบบจ าลองแบบถดถอย  (1 ชั่วโมง) 
18. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 : แบบจ าลองของตัวแปรที่ไม่ต่อเนื่อง  (1 ชั่วโมง) 
19. การออกแบบหาจุดเหมาะสมทีสุ่ดแบบดี  (1 ชั่วโมง) 
20. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 : การออกแบบหาจุดเหมาะสมที่ดีทีส่ดุแบบดี  (1 ชั่วโมง) 
21. แบบจ าลองแบบ 2k Fractional Factorial  (1 ชั่วโมง) 
22. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 : โปรแกรม Design Expert ส าหรับการออกแบบ  (2 ชั่วโมง) 
 การทดลองแบบ 2k Design  
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หมวดวิชาเลือก 
กลุ่มวิชาวัสดโุลหะ 
571701 เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลเฟส 3(3-0-9) 
 (Thermodynamics and Phase Equilibria) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 นิยามศัพท์ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ ตัวแปรและความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเทอร์โมไดนามิกส์   
พฤติกรรมของสารละลาย สมดุลปฏิกิริยาเคมี สมดุลเฟส แผนภาพเฟส เทอร์โมไดนามิกส์เชิงสถิติ เคมีไฟฟ้า
ประยุกต ์
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. นิยามศัพท์และกฎของเทอร์โมไดนามิกส์ (3 ชั่วโมง) 
2. ตัวแปรและความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเทอร์โมไดนามิกส์ (3 ชั่วโมง) 
3. พฤติกรรมของสารละลาย (3 ชั่วโมง) 
4. สมดุลเทอร์โมไดนามิกส์ (6 ชั่วโมง) 
5. สมดุลเฟสและการเปลี่ยนรูปเฟส (6 ชั่วโมง) 
6. เทอร์โมไดนามิกส์ของแผนภาพเฟส (9 ชั่วโมง) 
7. เทอร์โมไดนามิกส์เชิงสถิติ (3 ชั่วโมง) 
8. เคมีไฟฟ้าประยุกต์ (3 ชั่วโมง) 
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571702 โลหการกายภาพขั้นสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Physical Metallurgy) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงสร้างและพันธะยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม ผลึกวิทยา เช่น โครงสร้างผลึก สมมาตรในผลึก เป็น
ต้น อิเล็กตรอนในโลหะและโลหะผสม การเกิดสารประกอบเชิงโลหะ ระเบียบจัดเรียงอะตอมในโลหะผสม  
ข้อบกพร่องในผลึก การประยุกต์ความรู้ทางด้านเทอร์โมไดนามิกส์ ผลึกวิทยาและข้อบกพร่องในผลึกมาอธิบาย
ปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ของโลหะ เช่น ทฤษฎีของดิสโลเคชันกับการเปลี่ยนรูปถาวร ผิวรอยต่อกับ
การตกผลึก และกลไกการเพ่ิมความแข็งแรงในโลหะและโลหะผสม  การแข็งตัวของโลหะและโลหะผสม การ
เกิดข้อบกพร่องระหว่างการโตของผลึก และผลของข้อบกพร่องต่อสัณฐานของผลึก การเปลี่ยนเฟสในสถานะ
ของแข็ง ออร์เดอร์พารามิเตอร์และสมการคาน-ฮิลเลียด เป็นต้น 
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. โครงสร้างและพันธะยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม ผลึกวิทยา (3 ชั่วโมง) 
2. ทฤษฎีของวัสดุโลหะและระเบียบการจัดเรียงอะตอมในโลหะผสม (3 ชั่วโมง) 
3. ข้อบกพร่องในผลึก (3 ชั่วโมง) 
4. ทฤษฎีของดิสโลเคชัน (3 ชั่วโมง) 
5. ดิสโลเคชันกับการเปลี่ยนรูปถาวร (3 ชั่วโมง) 
6. ลักษณะของเกรน การกระจายตัวของเกรน ลักษณะของขอบเกรน (3 ชั่วโมง) 
 และผิวรอยต่อระหว่างเฟส 
7. ข้อบกพร่องในผลึกที่ส่งผลต่อการเพ่ิมความแข็งแรงด้วยกลไกแบบต่าง ๆ (3 ชั่วโมง) 
8. การแข็งตัวของโลหะและโลหะผสม (4.5 ชั่วโมง) 
9. การเปลี่ยนเฟสในสถานะของแข็ง (6 ชั่วโมง) 
10. สมการคาน-ฮิลเลียด (4.5 ชั่วโมง) 
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571703 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 3(3-0-9) 
 (Transport Phenomena) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  สมการปรากฏการณ์ถ่ายโอนต่าง ๆ การประยุกต์ใช้สมการถ่ายโอนต่าง ๆ ในทางวิศวกรรมโลหการ ความ
หนืด การน าความร้อน และ สัมประสิทธิ์การแพร่ การประยุกต์หลักการต่าง ๆ ทางปรากฏการณ์ถ่ายโอน 
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. สมการปรากฏการณ์ถ่ายโอน (7.5 ชั่วโมง) 
2. การประยุกต์ใช้สมการถ่ายโอนในทางวิศวกรรมโลหการ (7.5 ชั่วโมง) 
3. ความหนืด (3 ชั่วโมง) 
4. การน าความร้อน (3 ชั่วโมง) 
5. สัมประสิทธิ์การแพร่ (9 ชั่วโมง) 
6. การประยุกต์หลักการทางปรากฏการณ์ถ่ายโอน (6 ชั่วโมง) 
 
571704 การเปลี่ยนเฟสของโลหะและโลหะผสม 3(3-0-9) 
 (Phase Transformation in Metals and Alloys) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลของเฟส การแพร่ในของแข็ง ผิวรอยต่อระหว่างผลึก การแข็งตัวของ
โลหะและโลหะผสม อัตราการเกิดนิวเคลียส อัตราการโตนิวเคลียสตามความสัมพันธ์ของออนซาเกร์ การเปลี่ยน
เฟสในสถานะของแข็ง สมการของจอห์นสัน-เมล-อาฟรามี-โคลโมกอรอฟ การเปลี่ยนเฟสโดยอาศัยการแพร่ การ
เปลี่ยนเฟสโดยไม่อาศัยการแพร่ ทฤษฏีของแลนดอว์ 
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลของเฟส (3 ชั่วโมง) 
2. การแพร่ในของแข็ง   (6 ชั่วโมง) 
3. ผิวรอยต่อระหว่างผลึก (3 ชั่วโมง) 
4. การแข็งตัวของโลหะและโลหะผสม (6 ชั่วโมง) 
5. การเปลี่ยนเฟสในสถานะของแข็ง (3 ชั่วโมง) 
6. การเปลี่ยนเฟสแบบอาศัยการแพร่ เช่น การตกผลึกระหว่างการบ่ม การควบรวมผลึก (6 ชั่วโมง) 
 การแยกตัวแบบสปินนอดอล   
7. การเปลี่ยนเฟสอันดับสอง เช่น การเปลี่ยนเฟสแบบออร์เดอร์-ดิสออร์เดอร์  (3 ชั่วโมง) 
8. การเปลี่ยนเฟสแบบไม่อาศัยการแพร่  เช่น การปลี่ยนเฟสแบบมาร์เทนซิติค (3 ชั่วโมง) 
9. ทฤษฏีของแลนดอว์ของการเปลี่ยนเฟส (3 ชั่วโมง) 
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571705 เทคนิคขั้นสูงส าหรับการบ่งลักษณะของวัสดุ 3(3-0-9) 
 (Advanced Techniques for Materials Characterization) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  แนวคิดการตรวจสอบวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุ เทคโนโลยีสุญญากาศและหลักการ
ท างานของอุปกรณ์รับสัญญาณต่าง ๆ การวิเคราะห์โดยอาศัยการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ในผลึก การวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแสง การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอ และการวิเคราะห์ทางเคมี
ในเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์ทางเคมีเฉพาะชั้นผิว การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการเรืองด้วยรังสี
เอ็กซ์ การวิเคราะห์ทางเคมีโดยการดูดกลืนแสงของอะตอม 
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. แนวคิดการตรวจสอบวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุ (3 ชั่วโมง) 
2. เทคโนโลยีสุญญากาศและหลักการท างานของอุปกรณ์รับสัญญาณต่าง ๆ (3 ชั่วโมง) 
3. การวิเคราะหโ์ดยอาศัยการเลี้ยวเบน (3 ชั่วโมง) 
4. การวิเคราะห์โดยเทคนิคเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (3 ชั่วโมง) 
5. การวิเคราะห์โดยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแสง (1.5 ชั่วโมง) 
6. การวิเคราะห์โดยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (4.5 ชั่วโมง) 
7. การวิเคราะห์โดยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (6 ชั่วโมง) 
8. การวิเคราะห์ทางเคมีในเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (3 ชั่วโมง) 
9. การวิเคราะห์ทางเคมีเฉพาะชั้นผิว (3 ชั่วโมง) 
10. การวิเคราะห์โดยหลักการเรืองของรังสีเอ็กซ์ (3 ชั่วโมง) 
11. การวิเคราะห์ทางเคมีโดยการดูดกลืนแสงของอะตอม  (3 ชั่วโมง) 
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571706 จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนและเทคนิคการเลี้ยวเบน 3(3-0-9) 
 (Electron Microscopy and Diffraction Techniques) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน อันตรกิริยา
ของอิเล็กตรอน การกระเจิงและการเลี้ยวเบน เรขาคณิตของแลตทิซ  ปริภูมสิ่วนกลับ และดัชนีมิลเลอร์; การ
ฉายแบบสเตอริโอกราฟ โครงสร้างผลึก การเลี้ยวเบนแบบเลือกพ้ืนที่ การตีความรูปแบบการเลี้ยวเบนแบบเลือก
พ้ืนที่ รูปแบบการเลี้ยวเบนแถบคิคูชิ การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ 
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. หลักการพ้ืนฐานของจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน   
 1.1 จลุทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (3 ชั่วโมง) 
 1.2 จลุทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (6 ชั่วโมง) 
 1.3 อันตรกิริยาของอิเล็กตรอน: การกระเจิงและการเลี้ยวเบน (3 ชั่วโมง) 
2. ผลึกศาสตร์  
 2.1 เรขาคณิตของแลตทิซ ปริภูมิส่วนกลับ และดัชนีมิลเลอร์ (3 ชั่วโมง) 
 2.2 การฉายแบบสเตอริโอกราฟ (6 ชั่วโมง) 
 2.3 โครงสร้างผลึก (3 ชั่วโมง) 
3. เทคนิคการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน  
 3.1 การเลี้ยวเบนแบบเลือกพ้ืนที่  (3 ชั่วโมง) 
 3.2 การตีความรูปแบบการเลี้ยวเบนแบบเลือกพ้ืนที่ (3 ชั่วโมง) 
 3.3 รูปแบบการเลี้ยวเบนคิคูชิ (3 ชั่วโมง) 
 3.4 การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (3 ชั่วโมง) 
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571707 จลนศาสตร์ในกระบวนการทางโลหการ 3(3-0-9) 
 (Kinetics in Metallurgical Processes) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ผลของความเข้มข้น  อัตราเร็วของปฏิกิริยา  ผลของอุณหภูมิ  ตวัเรง่
ปฏิกิริยา การก าหนดล าดับของปฏิกิริยา  ทฤษฎีจลนศาสตร์ของปฏิกิริยา  ปฏิกิริยาที่ถูกควบคุมโดยการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยาที่ถูกควบคุมโดยการแพร่  ปฏิกิริยาในระบบของเหลวสองชนิด  จลนศาสตร์ของการ
ก่อตัวและการโตของผลึก  จลนศาสตร์ในระบบที่มีความร้อนไม่สม่ าเสมอ 
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. อัตราการปฏิกิริยาเคมี อิทธิพลของความเข้มข้นและอุณหภูมิ (6 ชั่วโมง) 
2. การก าหนดล าดับปฏิกิริยาเคมี (6 ชั่วโมง) 

2.1 วิธีการอินทิเกรต 
2.2 วิธีครึ่งชีวิต 
2.3 วิธีของฟานต์ฮอฟฟ์ 

3. ทฤษฎีจลนศาสตร์ของปฏิกิริยา (6 ชั่วโมง) 
3.1 ทฤษฎีการชน 
3.2 ทฤษฎีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสัมบูรณ์ 

4. การควบคุมปฎิกิริยาโดยทางเคมีและโดยการแพร่ (9 ชั่วโมง) 
5. ปฏิกิริยาในระบบของเหลวสองชนิด (3 ชั่วโมง) 
6. จลนศาสตร์ของการก่อตัวและการโตของผลึก (3 ชั่วโมง) 
7. จลนศาสตร์ในระบบที่มีความร้อนไม่สม่ าเสมอ (3 ชั่วโมง) 
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571708 เคมีเชิงกายภาพของการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า 3(3-0-9) 
 (Physical Chemistry of Iron and Steel Manufacturing) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 กระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า วัตถุดิบ การผลิตเหล็กด้วยเตาบลาสต์  การผลิตเหล็กทางเลือก 
การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาเบสิคออกซิเจน การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาไฟฟ้า การผลิตเหล็กกล้าขั้นที่สอง การ
หล่อเหล็กกล้าแบบต่อเนื่อง พ้ืนฐานเคมีกายภาพที่เกี่ยวกับการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า เทอร์โมไดนามิกส์ของ
สารละลาย  คิเนติกส์ของปฏิกิริยาเคมี โลหการของสแลกในการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การปรุงแต่งส่วนผสม
ของน้ าเหล็ก การลดซิลิคอน การลดฟอสฟอรัส การลดคาร์บอน การลดออกซิเจน การลดซัลเฟอร์ การลดแก๊ส
แนวคิดของการผลิตเหล็กสะอาด 
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. การผลิตเหล็ก (3 ชั่วโมง) 

1.1 วัตถุดิบ 
1.2 การผลิตเหล็กด้วยเตาบลาสต์ 
1.3 กระบวนการผลิตเหล็กทางเลือก 

2. การผลิตเหล็กกล้า (3 ชั่วโมง) 
2.1 การผลิตเหล็กด้วยเตาเบสิคออกซิเจน 
2.2 การผลิตเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า 
2.3 การผลิตเหล็กกล้าขั้นที่สอง 
2.4 การหล่อเหล็กกล้าแบบต่อเนื่อง 

3. ปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า (9 ชั่วโมง) 
3.1 เทอร์โมไดนามิกส์ของสารละลาย  สารละลายเจืองจาง 
3.2 จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมี 

4. โลหการของสแลก (9 ชั่วโมง) 
4.1 พ้ืนฐานระบบสแลก 
4.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสแลกและเหล็กหลอมเหลว 
4.3 การปรุงแต่งสแลก 

5. การปรุงแต่งส่วนผสมของเหล็กหลอมเหลว (9 ชั่วโมง) 
5.1 การลดซิลิคอน 
5.2 การลดฟอสฟอรัส 
5.3 การลดคาร์บอน 
5.4 การลดออกซิเจน 
5.5 การลดซัลเฟอร์ 
5.6 การลดแก๊สในเหล็กหลอมเหลว 

6. แนวคิดของการผลิตเหล็กสะอาด (3 ชั่วโมง)  



มคอ.2 
 

ก-12 
 

571709 ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับโลหะส าหรับกระบวนการทางความร้อน 3(3-0-9) 
 (Gas-Metal Reactions for Heat Treatment) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เทอร์โมไดนามิกส์โลหการ ทบทวนการค านวณฟังก์ชันทางเทอร์โมไดนามิกส์พ้ืนฐานที่ส าคัญ  ศักย์เคมี
และสมดุลเคมี บรรยากาศของแก๊สภายในเตาอบ ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สต่าง ๆ ภายในเตาอบ  การจัดแบ่งประเภท
บรรยากาศภายในเตาอบ  และกรรมวิธีการจัดเตรียมบรรยากาศแก๊สผสมในเตาอบ  ส่วนผสมทางเคมีของบรรยากาศ
แก๊สผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อเหล็กกล้าอบ การควบคุมบรรยากาศของแก๊สภายในเตาอบ การอบชุบแข็งผิวเหล็กกล้า
โดยอาศัยปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับโลหะ การควบคุมปริมาณคาร์บอนที่ผิวเหล็กกล้าขณะอบเหล็กกล้าและการ
ควบคุมกระบวนการท าแก๊สคาร์บูไรซิง การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับโลหะส าหรับกระบวนการ
ทางความร้อน 
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. เทอร์โมไดนามิกส์โลหการ (8 ชั่วโมง) 
 1.1 การค านวณฟังก์ชันทางเทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐาน 
 1.2 ศักย์เคมี 
 1.3 สมดุลเคมี 
2. บรรยากาศของแก๊สภายในเตาอบ (10 ชั่วโมง) 
 2.1 การเตรียมบรรยากาศแก๊สผสมในเตาอบโดยอาศัยปฏิกิริยาระหว่างแก๊สต่างชนิด 
 2.2 การจัดแบ่งประเภทบรรยากาศแก๊สผสมที่จัดเตรียมไว้ส าหรับการอบในโอกาสต่าง ๆ 
 2.3 ส่วนผสมทางเคมีของบรรยากาศแก๊สผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อการอบโลหะ (เหล็กกล้า) 
3. การควบคุมบรรยากาศของแก๊สภายในเตาอบ (2 ชั่วโมง) 
4. การอบชุบแข็งผิวเหล็กกล้า โดยอาศัยปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับโลหะ (8 ชั่วโมง) 
 4.1 แก๊สคาร์บูไรซิง 
 4.2 คาร์บอไนไตรดิง 
 4.3 แก๊สไนไตรดิง 
 4.4 การท าไนโตรคาร์บูไรซิงด้วยแก๊ส 
5. การควบคุมปริมาณคาร์บอนที่ผิวเหล็กกล้าขณะอบเหล็กกล้า (8 ชั่วโมง) 
 5.1 การควบคุมศักย์คาร์บอน 
 5.2 การควบคุมกระบวนการท าแก๊สคาร์บูไรซิง 
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571710 การอบชุบทางความร้อนของโลหะและโลหะผสมเชิงปฏิบัติ 3(3-0-9) 
 (Practical Heat Treatment for Metals and Alloys) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การเพ่ิมความแข็งแรงในโลหะและโลหะผสม หลักการในการเปลี่ยนเฟส การคืนรูปผลึก การตกผลึก
ของเฟสอ่ืน การเปลี่ยนเฟสแบบอันยรูป หลักการอบชุบทางความร้อนในเหล็กกล้าและกรรมวิธีการอบชุบทาง
ความร้อนแบบต่างๆ การอบชุบทางความร้อนในโลหะผสมอะลูมิเนียมและอ่ืนๆ การชุบแข็งผิวด้วยกรรมวิธีทาง
ความร้อนและกรรมวิธีเคมีความร้อน การควบคุมบรรยากาศในการอบชุบทางความร้อน การอบชุบทางความ
ร้อนแบบสุญญากาศ เทคโนโลยีของเตาอบชุบแบบต่างๆ การควบคุมคุณภาพ สัมมนาในหัวข้อการพัฒนา
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อน  สัมมนาในหัวข้อเทคโนโลยีการชุบเย็นและการบิดงอ  
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. การเพ่ิมความแข็งแรงในโลหะและโลหะผสม (3 ชั่วโมง) 
2. หลักการเปลี่ยนเฟส การคืนรูปผลึก การตกผลึกของเฟสอื่น การเปลี่ยนเฟสแบบอันยรูป (3 ชั่วโมง) 
3. หลักการอบชุบทางความร้อนในเหล็กกล้าและกรรมวิธีการอบชุบทางความร้อนแบบต่างๆ (6 ชั่วโมง) 
4. การอบชุบทางความร้อนในโลหะผสมอะลูมิเนียมและอ่ืนๆ (3 ชั่วโมง) 
5. การชุบแข็งผิวด้วยกรรมวิธีทางความร้อนและกรรมวิธีเคมีความร้อน (3 ชั่วโมง) 
6. การควบคุมบรรยากาศในการอบชุบทางความร้อน (3 ชั่วโมง) 
7. การอบชุบทางความร้อนแบบสุญญากาศ (3 ชั่วโมง) 
8. เทคโนโลยีของเตาอบชุบแบบต่างๆ (3 ชั่วโมง) 
9. การควบคุมคุณภาพ (3 ชั่วโมง) 
10. สัมมนาในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อน (3 ชั่วโมง) 
11. สัมมนาในหัวข้อเทคโนโลยีการชุบเย็นและการบิดงอ (3 ชั่วโมง) 
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571711 การกัดกร่อนของโลหะข้ันสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Corrosion of Metals) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 แง่มุมเชิงวิศวกรรมของการกัดกร่อนและการควบคุมการกัดกร่อน ประเภทเซลล์เคมีไฟฟ้าของการกัด
กร่อน  ประเภทของการเสียหายจากการกัดกร่อน กลไกการกัดกร่อนและวิธีการป้องกัน พอร์เบซ์ไดอะแกรม 
จลนศาสตร์ของขั้วไฟฟ้า การศึกษาโดยวิธีโพเทนทิโอสแตติกและการใช้ค่าที่ได้ส าหรับออกแบบทางวิศวกรรม 
แง่มุมของสภาวะแวดล้อมของการกัดกร่อนในสภาวะเปียกน้ า  การป้องกันการกัดกร่อนในสภาวะเปียกน้ า 
ออกซิเดชัน-การกัดกร่อนในสภาวะแห้ง ความรู้พื้นฐานกลศาสตร์เคมีส าหรับการกัดกร่อน 
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. ประเภทเซลล์เคมีไฟฟ้าของการกัดกร่อน (3 ชั่วโมง) 
2. ประเภทของการเสียหายจากการกัดกร่อน (3 ชั่วโมง) 
3. พอร์เบซ์ไดอะแกรม (3 ชั่วโมง) 
4. จลนศาสตร์ของขั้วไฟฟ้า (9 ชั่วโมง) 
 4.1 โซนไฟฟ้าสองชั้น 
 4.2 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นกระแสไฟฟ้า 
 4.3 เทอร์โมไดนามิกส์ของกระบวนการผันกลับไม่ได้และโพลาไรเซชัน 
 4.4 ชนิดของโพลาไรเซชัน สมการบัตเลอร์-โวลเมอร์ สมการทาเฟล และปฏิกิริยาการเกิดไฮโดรเจน 
 4.5 ไดอะแกรมศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 
 4.6 แพสซิวิตีและอาโนดิก 
5. การศึกษาโดยวิธีโพเทนทิโอสแตติกและการใช้ค่าท่ีได้ส าหรับออกแบบทางวิศวกรรม (6 ชั่วโมง) 
6. แง่มุมของสภาวะแวดล้อมของการกัดกร่อนในสภาวะเปียกน้ า (3 ชั่วโมง) 
7. การป้องกันการกัดกร่อนในสภาวะเปียกน้ า (3 ชั่วโมง) 
8. ออกซิเดชัน-การกัดกร่อนในสภาวะแห้ง (3 ชั่วโมง) 
9. ความรู้พื้นฐานกลศาสตร์เคมีส าหรับการกัดกร่อน (3 ชั่วโมง) 
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571712 กระบวนการทางเคมีไฟฟ้าของวัสดุ 3(3-0-9) 
 (Electrochemical Processing of Materials) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 หลักการของเซลล์เคมีไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวน าไฟฟ้าด้วยประจุ ศักย์ของขั้วไฟฟ้า เทอร์โม
ไดนามิกส์ของเซลล์ กระบวนการถ่ายโอนในสารละลายอิเล็กโตรไลต์ จลนศาสตร์ที่ขั้วไฟฟ้าและปรากฏการณ์
ระหว่างผิวหน้า เทคนิคการวัดที่อาศัยเคมีไฟฟ้า กระบวนการในอุตสาหกรรมที่อาศัยเคมีไฟฟ้า แบตเตอรีและ
เซลล์เชื้อเพลิง 
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. กระแสไฟฟ้าในตัวน าไฟฟ้าด้วยประจุ (1.5 ชั่วโมง) 
2. ศักย์ของขั้วไฟฟ้า (1.5 ชั่วโมง) 
3. เทอร์โมไดนามิกส์ของเซลล์ สารละลายอิเล็กโตรไลต์และทฤษฎีของเดอร์บาย-ฮุกเคิล (3 ชั่วโมง) 
4. กระบวนการถ่ายโอนในสารละลายอิเล็กโตรไลต์ (3 ชั่วโมง) 
5. จลนศาสตร์ที่ขั้วไฟฟ้าและปรากฏการณ์ที่ผิวรอยต่อ (6 ชั่วโมง) 
6. เทคนิคการวัดที่อาศัยเคมีไฟฟ้า (6 ชั่วโมง) 
7. กระบวนการในอุตสาหกรรมที่อาศัยเคมีไฟฟ้า (9 ชั่วโมง) 
8. แบตเตอรีและเซลล์เชื้อเพลิง (6 ชั่วโมง) 
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571713 พฤติกรรมเชิงกลของโลหะและวัสดุ 3(3-0-9) 
 (Mechanical Behavior of Metals and Materials) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทบทวนกลศาสตร์ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียด เกณฑ์การ
ครากและการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกในวัสดุ การทดสอบสมบัติเชิงกลมาตรฐานส าหรับวัสดุและการ
ประเมินผล การทดสอบความแข็งแบบแม็คโคร ไมโครและนาโน การทดสอบแรงกด แรงดึง แรงบิด การดัดงอ 
แรงกระแทก ความคืบ และการแตกที่อุณหภูมิสูง มาตรฐานการทดสอบ การวิเคราะห์และการประเมินผลตัว
แปรที่ได้จากการทดสอบ กลศาสตร์การแตกแบบอิลาสติกเชิงเส้นและกลศาสตร์การแตกแบบอิลาสติก-
พลาสติก การประยุกต์ใช้กลศาสตร์การแตกส าหรับการออกแบบทางวิศวกรรม การวิเคราะห์อายุการใช้งาน
เนื่องจากความล้าและการเติบโตของรอยแตกเนื่องจากความล้า กลไกความเสียหายและการออกแบบเพ่ือ
ป้องกันความเสียหายทางกล 
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. ทบทวนกลศาสตร์ต่อเนื่อง  (3 ชั่วโมง) 
2. เกณฑ์การครากและการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติก (3 ชั่วโมง) 
3. การทดสอบสมบัติเชิงกลมาตรฐานส าหรับวัสดุและการประเมินผล (9 ชั่วโมง) 

3.1 มาตรฐานการทดสอบ 
3.2 การวิเคราะห์และประเมินผลตัวแปรที่ได้จากการทดสอบ 

4. กลศาสตร์การแตก (6 ชั่วโมง) 
 4.1 กลศาสตร์การแตกแบบอิลาสติกเชิงเส้นและ 
  กลศาสตร์การแตกแบบอิลาสติก-พลาสติก 
 4.2 การประยุกต์ใช้กลศาสตร์การแตกส าหรับการออกแบบทางวิศวกรรม 
5. สมบัติความล้า (12 ชั่วโมง) 
 5.1 ทฤษฎีความล้า 
 5.2 การวิเคราะห์อายุการใช้งานเนื่องจากความล้า 
 5.3 การเติบโตของรอยแตกเนื่องจากความล้า 
6. กลไกความเสียหายและการออกแบบเพ่ือป้องกันความเสียหายทางกล (3 ชั่วโมง) 
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571714 การขึ้นรูปโลหะข้ันสูง 3(3-0-9) 
  (Advanced Metal Forming) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  โลหการเครื่องกลขั้นสูงส าหรับกระบวนการข้ึนรูปโลหะ การเปลี่ยนรูปถาวรในระดับโครงผลึก งานใน
อุดมคติและงานจริงในการขึ้นรูปโลหะ ความฝืดในงานขึ้นรูปโลหะ การวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างกระบวนการขึ้นรูปโลหะ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการขึ้นรูปโลหะด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและ
การใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุน แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการขึ้นรูปสมัยใหม่ 
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. โลหการเครื่องกลขั้นสูงส าหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะ (9 ชั่วโมง) 
2. การเปลี่ยนรูปถาวรในระดับโครงผลึก (3 ชั่วโมง) 
3. งานในอุดมคติและงานจริงในการข้ึนรูปโลหะ (3 ชั่วโมง) 
4. ความฝืดในงานขึ้นรูปโลหะ (3 ชั่วโมง) 
5. การวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการขึ้นรูปโลหะ (6 ชั่วโมง) 
6. การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการข้ึนรูปโลหะ การใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุน (6 ชั่วโมง) 
7. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการขึ้นรูปสมัยใหม่ (6 ชั่วโมง) 
 

571715 การวิเคราะห์ความเสียหายในโลหะและวัสดุ 3(3-0-9) 
  (Failure Analysis in Metals and Materials) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  การวิเคราะห์ความเสียหายทางวิศวกรรม การเปลี่ยนรูป กลศาสตร์การแตก ประเภทของความ
เสียหาย เช่น การแตกแบบเปราะ การแตกแบบเหนียว การแตกระหว่างเกรน ความเสียหายเนื่องจากความล้า 
ความเสียหายเนื่องจากการกัดกร่อนและอุณหภูมิสูง ปัจจัยที่มีผลต่อประเภทของความเสียหาย ผลของอุณหภูมิ
และสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดความเสียหายทางวิศวกรรม หลักการวิเคราะห์ความเสียหาย วิธีการเครื่องมือและ
เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นในโลหะและวัสดุ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเสียหายใน
โลหะและวัสดุ  
 

เค้าโครงรายวิชา 
1. การวิเคราะห์ความเสียหายทางวิศวกรรม (6 ชั่วโมง) 
2. ประเภทของความเสียหาย (6 ชั่วโมง) 
3. ปัจจัยที่มีผลต่อประเภทของความเสียหาย (6 ชั่วโมง) 
4. กระบวนการวิเคราะห์ความเสียหาย เครื่องมือ และเทคนิคในการวิเคราะห์ (6 ชั่วโมง) 
5. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเสียหายในโลหะและวัสดุ (12 ชั่วโมง)  
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571716 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการแข็งตัวของงานหล่อ 3(3-0-9)  
 (Science and Engineering of Casting Solidification) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  เทอร์โมไดนามิกส์ของการแข็งตัว การถ่ายเทพลังงาน โมเมนตัมและมวลระหว่างการแข็งตัว แบบจ าลอง
คณิตศาสตร์ของการแข็งตัว  ความไม่เสถียรของสัณฐานระหว่างผิวหน้าของแข็งและของเหลว  เซลล์และเดนไดรต์  
การแข็งตัวแบบยูเทคติก  และเพอริเทคติก  การแข็งตัวตามทิศทางและการแยกตัวของธาตุผสม การแข็งตัวแบบ
ฉับพลัน การแข็งตัวในกระบวนการผลิตโลหะ 
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. เทอร์โมไดนามิกส์ของการแข็งตัว (3 ชั่วโมง) 
2. การถ่ายเทพลังงาน โมเมนตัมและมวลระหว่างการแข็งตัว (9 ชั่วโมง) 
3. แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของการแข็งตัว (6 ชั่วโมง) 
4.  ความไม่เสถียรของสัณฐานระหว่างผิวหน้าของแข็งและของเหลว   (3 ชั่วโมง) 
5. เซลล์และเดนไดรต์   (3 ชั่วโมง) 
6. การแข็งตัวแบบยูเทคติก และเพอริเทคติก (3 ชั่วโมง) 
7. การแข็งตัวตามทิศทางและการแยกตัวของธาตุผสม (3 ชั่วโมง) 
8. การแข็งตัวแบบฉับพลัน (3 ชั่วโมง) 
9. การแข็งตัวในกระบวนการผลิตโลหะ (3 ชั่วโมง) 
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571717 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเชื่อม 3(3-0-9)  
  (Sciences and Technology of Welding) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  พัฒนาการของกระบวนการเชื่อมต่อ นิยามของการเชื่อม ประเภทการเชื่อมต่างๆ ลักษณะของแหล่ง
ความร้อนของงานเชื่อม การถ่ายเทความร้อนและมวลสารในงานเชื่อม ปฏิกิริยาเคมีในงานเชื่อม ความเค้นตกค้าง
การบิดงอ และการแตกหัก การเปลี่ยนเฟสในงานเชื่อม การเสื่อมสภาพของชิ้นงานเชื่อม การออกแบบงานเชื่อม
ภายใต้มาตรฐานงานเชื่อมต่างๆ ทิศทางของการพัฒนาการเชื่อม  
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. พัฒนาการของกระบวนการเชื่อมต่อ (3 ชั่วโมง) 
2. นิยามของการเชื่อม และประเภทการเชื่อมต่างๆ (2 ชั่วโมง) 
3. ลักษณะของแหล่งความร้อนของงานเชื่อม (4 ชั่วโมง) 
4. การถ่ายเทความร้อนและมวลสารในงานเชื่อม (6 ชั่วโมง) 
5. ปฏิกิริยาเคมีในงานเชื่อม (3 ชั่วโมง) 
6. ความเค้นตกค้างการบิดงอ และ การแตกหัก (3 ชั่วโมง) 
7. การเปลี่ยนเฟสในงานเชื่อม (5 ชั่วโมง) 
8. การเสื่อมสภาพของชิ้นงานเชื่อม (1 ชั่วโมง) 
9. การออกแบบงานเชื่อมภายใต้มาตรฐานงานเชื่อมต่างๆ ทิศทางของการพัฒนาการเชื่อม (9 ชั่วโมง) 
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571718 เทคโนโลยีการผลิตโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 3(3-0-9)  
  (Nonferrous Process Technology) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  กระบวนการ วิธีด าเนินการ เทคโนโลยีและกระบวนการถลุงโลหะ การสกัดโลหะจากแร่ หัวแร่เข้มข้น 
เศษโลหะเหลือใช้ และกระบวนการสกัดโลหะจากเศษเหลือใช้ กรณีศึกษา  
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. หลักการแต่งแร่ การแยกทางกายภาพและกระบวนการสกัดโลหะจากเศษเหลือใช้  (6 ชั่วโมง)  
2. กระบวนการทางโลหวิทยาของดีบุก (3 ชั่วโมง) 
3. กระบวนการทางโลหวิทยาของตะกั่ว (3 ชั่วโมง) 
4. กระบวนการทางโลหวิทยาของพลวง (3 ชั่วโมง) 
5. กระบวนการทางโลหวิทยาของสังกะสี (3 ชั่วโมง) 
6. กระบวนการทางโลหวิทยาของทองแดง (3 ชั่วโมง) 
7. กระบวนการทางโลหวิทยาของนิเกิล (3 ชั่วโมง) 
8. กระบวนการทางโลหวิทยาของอะลูมิเนียม (3 ชั่วโมง) 
9. กระบวนการทางโลหวิทยาของทอง เงินและกลุ่มโลหะแพลตินัม (3 ชั่วโมง) 
10. กระบวนการทางโลหวิทยาของไนโอเบียม แทนทาลัมและโลหะหายาก (3 ชั่วโมง) 
11. กรณีศึกษา (3 ชั่วโมง) 
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571719 ไทรโบโลยีในวัสดุวิศวกรรม  3(3-0-9) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
  ไทรโลโลยี ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญทางวิศวกรรม พ้ินผิวไทรโบโลยีและกลศาสตร์ของ
พ้ืนผิวคู่สัมผัส ความเสียดทานและสารหล่อลื่น กลไกการสึกหรอและการทดสอบ วัสดุวิศวกรรมพ้ืนผิวและการ
เคลือบผิว สมบัติและการบ่งลักษณะพ้ืนผิว กรณีศึกษา การแก้ปัญหาไทรโบโลยีในอุตสาหกรรมและการ
ออกแบบเพ่ือป้องกันความเสียหายเนื่องจากไทรโบโลยี  
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. ไทรโลโลยี ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญทางวิศวกรรม (3 ชั่วโมง) 
2. พ้ินผิวไทรโบโลยีและกลศาสตร์ของพ้ืนผิวคู่สัมผัส (6 ชั่วโมง) 

2.1 พ้ินผิวไทรโบโลยีและค่าทางสถิติของพ้ืนผิว 
2.2 พ้ืนผิวคู่สัมผัส 
2.3 ภาระแรงไทรโบโลยี 

3. ความเสียดทานและสารหล่อลื่น (6 ชั่วโมง) 
3.1 ความเสียดทานไคนีมาติกและความเสียดทานสถิต ผลกระทบของ การติด-การไถล 
3.2 การวัดค่าความเสียดทานและสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 
3.3 ความเสียดทานและสภาวะการหล่อลื่น 
3.4 วิทยากระแสและเคมีของสารหล่อลื่น 

4. การสึกหรอ (9 ชั่วโมง) 
4.1 กลไกการสึกหรอ  
4.2 การแตกที่พื้นผิวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสึกหรอ 
4.3 การทดสอบการสึกหรอและตัวแปร 

5. วัสดุวิศวกรรมพ้ืนผิวและการเคลือบผิว (9 ชั่วโมง) 
5.1 สมบัติไทรโบโลยีของวัสดุวิศวกรรมพ้ืนผิวและผิวเคลือบ 
5.2 การบ่งลักษณะวัสดุและการตรวจสอบวัสดุวิศวกรรมพ้ืนผิวและผิวเคลือบ 
5.3 แนวทางการออกแบบในการเลือกสรรเทคนิควิศวกรรมพ้ืนผิวและผิวเคลือบ  

6. กรณีศึกษา (3 ชั่วโมง) 
6.1 การแก้ปัญหาไทรโบโลยีในอุตสาหกรรม 
6.2 การออกแบบเพื่อป้องกันความเสียหายเนื่องจากไทรโบโลยี 
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กลุ่มวิชาวัสดเุซรามิก 
571720 เคมีเชิงฟสิิกส์ขั้นสูงส าหรับเซรามิก 3(3-0-9) 

 (Advanced Physical Chemistry for Ceramics) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ทฤษฎีของสมดุลอุณหพลวัต สมดุลวัฏภาคในสารบริสุทธิ์ ระบบที่แปรผันองค์ประกอบ สมดุลเคมี
สารละลายไอออน ทฤษฎีเดอบาย-ฮุกเคล เซลล์เคมีไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าระหว่างหน้า อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ได้
จากการทดลอง วิธีการทดลองและการจัดการข้อมูล ปฏิกิริยาเชิงซ้อน ปฏิกิริยาในสารละลาย 
 
เค้าโครงรายวิชา  
1. ทฤษฎีของสมดุลอุณหพลวัต (3 ชั่วโมง) 
2. สมดุลวัฏภาคในสารบริสุทธิ์  (4 ชั่วโมง) 
3. ระบบที่แปรผันองค์ประกอบ (4 ชั่วโมง) 
4. สมดุลเคมี (4 ชั่วโมง) 
5. สารละลายไอออน (3 ชั่วโมง) 
6. ทฤษฎีเดอบาย-ฮุกเคล (2 ชั่วโมง) 
7. เซลล์เคมีไฟฟ้า (3 ชั่วโมง) 
8. ศักย์ไฟฟ้าระหว่างหน้า (3 ชั่วโมง) 
9. อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ได้จากการทดลอง (3 ชั่วโมง) 
10. วิธีการทดลองและการจัดการข้อมูล (3 ชั่วโมง) 
11. ปฏิกิริยาเชิงซ้อน (2 ชั่วโมง) 
12. ปฏิกิริยาในสารละลาย (2 ชั่วโมง) 
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571721 เคมีสถานะของแข็ง 3(3-0-9) 
 (Solid State Chemistry) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  

อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ และกลไกของปฏิกิริยาสถานะของแข็ง การแปลงวัฏภาค และการ
แข็งตัวในระบบเซรามิก 
 
เค้าโครงรายวิชา 
1. การสังเคราะห์และคุณลักษณะเฉพาะ (4 ชั่วโมง) 
2. โครงสร้าง (12 ชั่วโมง) 

2.1 โครงสร้างผลึก 
2.2 เคมีของผลึกชนิดต่าง ๆ 
2.3 ผลึกท่ีมีต าหนิและสภาพที่ไม่มีปริมาณสัมพันธ์ 
2.4 สารละลายของแข็ง 

3. ปฏิกิริยาสถานะของแข็งและการประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรม (8 ชั่วโมง) 
4. โครงสร้างผลึกแบบเชิงซ้อน (12 ชั่วโมง) 

4.1 ซิลิเกต 
4.2 ไททาเนต 
4.3 เฟอร์ไรท์ 
4.4 วัสดุสภาพน ายวดยิ่ง 
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571722 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง  3(3-0-9) 
 (Solid State Physics) 

เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
กล่าวถึงที่มาของสมบัติทางฟิสิกส์ของของแข็งขั้นจุลทรรศน์ ภาคแรกเป็นเรื่องแลตทิซอะตอมและสมบัติ

ร่วมเชิงกล ความร้อนและไดอิเล็กทริก ตอนที่สองเป็นเรื่องโครงสร้างแถบพลังงาน และสมบัติเชิงแม่เหล็ก สมบัติ 
เชิงแสง สภาพน ายวดยิ่ง และสมบัติของฉนวน ไดอิเล็กทริก เฟอร์โรอิเล็กทริก และไพอิโซอิเล็กทริก 
 
เค้าโครงรายวิชา  
1. การเป็นผลึกและรูปแบบของแข็ง (6 ชั่วโมง) 

1.1 โครงสร้างผลึกและการยึดเหนี่ยว 
1.2 ต าหนิโครงสรา้ง 
1.3 โครงสร้างอสัญฐาน 
1.4 ผลึกเหลว 

2  โฟนอน การสัน่ของผลึกและโครงสร้างอุณหภาพ (9 ชั่วโมง) 
2.1 การสั่นของผลึก 
2.2 ความเป็นควอนตัมของคลืน่ยืดหยุ่น 
2.3 โฟนอนโมเมนตัม 
2.4 การกระเจิงแบบไม่ยืดหยุน่โดยโฟนอน 
2.5 การจุความร้อนของโฟนอน 
2.6 การน าความร้อน 

3. แถบพลังงาน (9 ชั่วโมง) 
3.1 แบบจ าลองของอิเล็กตรอนเกือบเสรี 
3.2 ฟังก์ชันบลอชและแบบจ าลองโครนิก-เพนน ี
3.3 บริลลูอินโซน ส าหรับของแข็งแบบหลายมิติ 
3.4 โลหะ ฉนวน และสารก่ึงตัวน า 

4. สมบัติทางไดอิเล็กทริก  เฟอร์โรอิเล็กทริก และแม่เหล็กของแข็ง (12 ชั่วโมง) 
4.1 การมองแบบมหาทรรศน์และจลุทรรศน์ของการตอบสนองเชิงไดอิเล็กทริก 
4.2 พฤติกรรมเฟอร์โรอิเล็กทริก 
4.3 ไพอิโซอิเล็กทริกและอิเล็กโทรสทริกชัน 
4.4 ความแรงของแม่เหล็กไดโพล 
4.5 แบบต่าง ๆ ของสภาวะแม่เหล็ก : ไดอะแมกเนติก  พาราแมกเนติก  

เฟอร์โรแมกเนติก   แอนติเฟอร์โรแมกเนติก และเฟอร์ริแมกเนติก 
4.6 เรโซแนนซ์แม่เหล็ก 
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571723 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-9) 
 (Thermodynamics of Materials) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 แนวคิดพ้ืนฐานทางอุณหพลศาสตร์ของของแข็งครอบคลุมกฎข้อ  1, 2 และ 3 ของอุณหพล
ศาสตร์ และการใช้งานทางวัสดุ ทฤษฎีของการละลาย และการสมดุลวัฏภาค การแปลงวัฏภาค อิเล็กโทร
เคมี และโซลิด อิเล็กโทรไลต์ และการแก้ปัญหาขั้นสูงทางอุณหพลวัต 
 
เค้าโครงรายวิชา  
1. บทน า และค าจ ากัดความของค าศัพท์ต่าง ๆ   (2 ชั่วโมง) 
2. กฎข้อที่  1 ของอุณหพลศาสตร์  ความร้อนและงานเอนทาลปีและความจุความร้อน (4 ชั่วโมง) 

ความร้อนส าหรับการก่อเกิด ความร้อนส าหรับปฏิกิริยา     
3. กฎข้อที่  2 ของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี และการเปลี่ยนแปลงขณะเกิดปฏิกิริยา (6 ชั่วโมง) 

ของกระบวนการต่าง ๆ ฟังก์ชันเอนโทรปีงานอิสระ สรุปความสัมพันธ์ทาง 
อุณหพลศาสตร์และการแปลข้อมูลทางสถิติ     

4. กฎข้อที่  3 ของอุณหพลศาสตร์ และการประยุกต์ใช้งาน (4 ชั่วโมง) 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหพลวัตและสมบัติทางฟิสิกส์ (6 ชั่วโมง) 
6. พลังงานอิสระของปฏิกิริยาแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (3 ชั่วโมง) 
7. สารละลาย (3 ชั่วโมง) 
8. สมดุลวัฏภาคท่ีมีองค์ประกอบต่าง ๆ (2 ชั่วโมง) 
9. พลังงานอิสระของระบบที่มี 2  องค์ประกอบ (2 ชั่วโมง) 
10. อุณหพลศาสตร์ของระหว่างหน้าผิว (2 ชั่วโมง) 
11.  บทน าเกี่ยวกับต าหนิในโครงสร้างผลึก ผลึกของธาตุและสารประกอบ (2 ชั่วโมง) 
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571724 วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ในวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-9) 
 (Mathematical Methods in Material Science and Engineering) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทบทวนสมบัติของอนุกรมอนันต์ ปริภูมิผลคูณภายใน อนุกรมฟูริเยร์ อินทิกรัลฟูริเยร์ การแทนฟูริเยร์
แบบเลขชี้ก าลัง สมบัติของอินทิกรัลฟูริเยร์ คอนโวลูชัน การแปลงฟูริเยร์ ปัญหาค่าขอบสตูร์ม-ลีอูวิลล์ ฟังก์ชัน
เบสเซล การจัดชนิดของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสองเชิงเส้นซึ่งมีตัวแปรอิสระสองตัว  สมการเชิงอนุพันธ์ 
ไฮเพอร์โบลิก สมการความร้อน สมการอีลิปติก การแปลงลาปลาซ สมการเชิงผลต่าง การแปลงฟูริเยร์แบบ 
เต็มหน่วย การแปลงฟูริเยร์แบบรวดเร็ว 
 
เค้าโครงรายวิชา   
1. ทบทวนสมบัติของอนุกรมอนันต์  (2 ชั่วโมง) 
2. ปริภูมิผลคูณภายใน   (3 ชั่วโมง) 
3. อนุกรมฟูริเยร์   (3 ชั่วโมง) 
4. อินทิกรัลฟูริเยร์  การแทนฟูริเยร์แบบเลขชี้ก าลัง  สมบัติของอินทิกรัลฟูริเยร์ (4 ชั่วโมง) 
 คอนโวลูชัน  การแปลงฟูริเยร์  
5. ปัญหาค่าขอบสตูร์ม-ลีอวูิลล์ (2 ชั่วโมง) 
6. ฟังก์ชันเบสเซล   (4 ชั่วโมง) 
7. การจัดชนิดของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสองเชิงเส้นซึ่งมีตัวแปรอิสระสองตัว   (2 ชั่วโมง) 
8. สมการเชิงอนุพันธ์ไฮเพอร์โบลิก   (2 ชั่วโมง) 
9. สมการความร้อน     (1 ชั่วโมง) 
10. สมการอีลิปติก     (2 ชั่วโมง) 
11. การแปลงลาปลาซ    (4 ชั่วโมง) 
12. สมการเชิงผลต่าง   (1 ชั่วโมง) 
13. การแปลงฟูริเยร์แบบเต็มหน่วย   (4 ชั่วโมง) 
14. การแปลงฟูริเยร์แบบรวดเร็ว   (2 ชั่วโมง) 
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571725 วัสดุเซรามิกขั้นสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Ceramic Materials) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา   
 ทบทวนวัสดุเซรามิกขั้นสูง รวมถึงวัสดุเซรามิกเชิงโครงสร้างไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ ความร้อน
เคมี และนิวเคลียร์ แสงและชีวภาพ วัตถุดิบและกระบวนการผลิต สมบัติที่ส าคัญในการออกแบบและการ
ประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรม 
 
เค้าโครงรายวิชา  
1. แนะน าวัสดุเซรามิกข้ันสูง (3 ชั่วโมง) 
2. การจ าแนกประเภทของวัสดุเซรามิกขั้นสูง (3 ชั่วโมง) 
3. กระบวนการผลิตและสมบัติของวัสดุเซรามิกข้ันสูง (26 ชั่วโมง) 

3.1 เซรามิกเชิงโครงสร้าง 
3.2 เซรามิกเชิงไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และแม่เหล็ก 
3.3 เซรามิกเชิงความร้อน เคมี และนิวเคลียร์ 
3.4 เซรามิกเชิงแสง 
3.5 เซรามิกชีวภาพ และเซรามิกเชิงประกอบ 
3.6 วัสดุชาญฉลาด 

4. รายงานและการน าเสนอหัวข้อเกี่ยวกับวัสดุเซรามิกขั้นสูง (4 ชั่วโมง) 
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571726 กระบวนการทางเซรามิกข้ันสูง 1 3(3-0-9) 
 (Advanced Ceramic Processing I) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การใช้กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของเซรามิก เน้นหลักมูลฐานทางทฤษฎีและการ
ควบคุม วิชานี้จัดขึ้นเพื่อให้เข้าใจถึงความเกี่ยวข้องกันของกระบวนการผลิต การซินเตอร์ของวัสดุขั้นสูง รวมถึง
การเตรียมผงและการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ การเตรียมสารคอลลอยด์ และการใช้เทคนิคโซลเจล การขึ้นรูป 
และการผนึกผง ทฤษฎีการซินเตอร์ และวิธีปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างจุลภาค เน้นถึงความส าคัญ
ของแต่ละขั้นตอน ตลอดจนความเชื่อมโยงที่ส าคัญระหว่างขั้นตอนที่ส่งผลต่อกระบวนการขั้นสูงของเซรามิก
โดยรวม 
 
เค้าโครงรายวิชา  
1. แนะน ากระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง  (2 ชั่วโมง) 
2. ตัวแปรเสริมของกระบวนการและการควบคุมกระบวนการ (2 ชั่วโมง) 
3. การสังเคราะห์ วิธีการเตรียม สมบัติและการวิเคราะห์ (4 ชั่วโมง) 
 ลักษณะเฉพาะวัสดุตั้งต้น  
4. กระบวนการหล่อของวัสดุที่มีความเหนียวและไม่มีความเหนียว (4 ชั่วโมง) 
 การควบคุม และการประยุกต์ใช้งาน  

4.1 วิทยากระแสของผงเซรามิกของเหลวที่แขวนลอย 
4.2 กลไกของอันตรกิริยา ระหว่างอนุภาคและสารเติมแต่ง 
4.3 ทฤษฎีชั้นประจุไฟฟ้าแบบคู่และศักย์เซทา 

5. กระบวนการหล่อเทป การควบคุมและการประยุกต์ใช้งาน (4 ชั่วโมง) 
5.1 เครื่องหล่อเทปและตัวแปรเสริมที่ใช้ควบคุม 
5.2 องค์ประกอบและผลของสารเติมแต่ง 

6. กระบวนการอัดแห้งส าหรับเซรามิกเชิงเทคนิค การควบคุมและการประยุกต์ใช้งาน (4 ชั่วโมง) 
6.1 ทฤษฎีของการบรรจุอนุภาค 
6.2 เทคนิคการท าเม็ดแกรนูล 
6.3 เครื่องมืออัดและตัวแปรเสริมที่ใช้ควบคุม 

7. การอัดแบบไอโซสแทติก การควบคุม และการประยุกต์ใช้งาน (4 ชั่วโมง) 
7.1 เครื่องอัดและตัวแปรเสริมที่ใช้ควบคุม 
7.2 กระบวนการใช้ถุงแบบเปียกและถุงแบบแห้ง 
7.3 วัสดุส าหรับแบบและผลของความดันต่อสมบัติ 

8. ทฤษฎีการซินเตอร์และการควบคุม (6 ชั่วโมง) 
9. รายงานและการน าเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับกระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง (6 ชั่วโมง)  
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571727 กระบวนการทางเซรามิกข้ันสูง 2 3(3-0-9) 
(Advanced Ceramic Processing II)  

เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
กระบวนการขั้นสูงด้านเซรามิกในอุตสาหกรรม เน้นหัวข้อเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางด้านทฤษฎี ตัวแปร

เสริมในกระบวนการและการควบคุม หัวข้อบรรยายรวมถึงกระบวนการฉีดแบบ การอัดร้อน การอัดร้อนทุก
ทิศทาง กระบวนการเคลือบผิวและกระบวนการผลิตโดยใช้ความร้อนของเซรามิกในงานเชิงเทคนิค 
 
เค้าโครงรายวิชา  
1. การบรรยายภาพรวมของเทคนิคเชิงกระบวนการทางด้านเซรามิก (3 ชั่วโมง) 
2. พ้ืนฐานทางทฤษฎี ตัวแปรเสริมในกระบวนการ การควบคุมและการใช้งาน (27 ชั่วโมง) 
 2.1 กระบวนการฉีดแบบในการข้ึนรูปเซรามิก 
 2.2 การอัดร้อนและการอัดร้อนทุกทิศทาง 

 2.3 กระบวนการเคลือบผิว 
 2.4 กระบวนการผลิตโดยใช้ความร้อนทางด้านเซรามิก 
3. รายงานและการน าเสนอในหัวข้อกระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง (6 ชั่วโมง) 
 
  



มคอ.2 
 

ก-30 
 

571728 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวิศวกรรมวัสดุ 1 : 3(3-0-9) 
 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 
 (Characterization in Material Engineering I: X-ray diffraction)  
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เทคนิคการวิเคราะห์ชั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะส าหรับงานวิจัยและพัฒนาวัสดุ
เซรามิก โดยเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างและวัฏภาค โดยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 
 
เค้าโครงรายวิชา   
1. บทน า    (2 ชั่วโมง) 
2. การวิเคราะห์โดย การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ส าหรับเซรามิก  

2.1 ลักษณะเฉพาะของการแผ่รังสีเอกซ์ และสมบัติของรังสีเอกซ์    (2 ชั่วโมง) 
2.2 สถานะผลึกและรูปเรขาคณิตของผลึก    (6 ชั่วโมง) 
2.3 ทฤษฎีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ จุดก าเนิดของแบบอย่างการเลี้ยวเบน   (6 ชั่วโมง) 

กฎของแบร็กก์ ต าแหน่งและความเข้มของเส้น 
2.4 เครื่องรังสีเอกซ์ ที่มาของรังสีเอกซ์ การปรับแนวและการบ ารุงรักษา    (6 ชั่วโมง) 
2.5 เทคนิคการทดลองภาพถ่ายของเลาเอ ภาพถ่ายแบบผง เครื่องเลี้ยวเบน   (6 ชั่วโมง) 

และการวัดโดยใช้สเปกโทรมิเตอร์ 
2.6 การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางเซรามิก   (8 ชั่วโมง) 

2.6.1 ผลึกเดี่ยว ทิศทางการเรียงรูปและคุณภาพ 
2.6.2 โครงสร้างเซรามิกที่เป็นผลึกและแก้ว 
2.6.3 การพิจารณาหาโครงสร้างผลึก 
2.6.4 การพิจารณาแผนภาพวัฏภาค 
2.6.5 การแปลงของการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ - ไม่เป็นระเบียบ 
2.6.6 การวิเคราะห์วัฏภาคท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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571729 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 2 : ลักษณะเฉพาะเชิงกายภาพ  3(3-0-9) 
   (Characterization in Material Engineering  II : Physical  Characterization) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะในงานวิจัยและพัฒนาของวัสดุเซรามิก  โดยเน้น
ลักษณะเฉพาะของผงอนุภาคและก้อนผลิตภัณฑ์ คลอบคลุมถึงลักษณะเฉพาะของอนุภาค ปริมาณและการ
กระจายตัวของรูพรุน ลักษณะของพ้ืนผิวและพ้ืนที่ผิว และสมบัติส าคัญอ่ืน ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องในงานทาง
อุตสาหกรรมหรืองานวิจัย  
 
เค้าโครงรายวิชา   
1. บทน า  กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผงอนุภาค (2 ชั่วโมง) 
2. ขนาดอนุภาค  รูปร่างและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (2 ชั่วโมง) 
3. การกระจายตัวของขนาดอนุภาค   ฮิสโทแกรม  การกระจายตัวแบบ (4 ชั่วโมง) 
 นอร์มอล  ล๊อก-นอร์มอล และ โรซินแรมเลอร์ 
4. งานทางดา้นปฏิบัติ การหาลักษณะเฉพาะของผงอนุภาคโดยไฮโดรมิเตอร์ (8 ชั่วโมง) 
 เทคนิคการเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์  เทคนิคของกล้องจุลทรรศน์เชิงแสง 
 และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
5. การหาพ้ืนที่ผิวจ าเพาะโดยการดูดซับของก๊าซและวิธีการวัดพ้ืนที่ผิว (4 ชั่วโมง) 
6. งานทางด้านปฏิบัติ การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผงและก้อนวัสดุ (4 ชั่วโมง) 
 โดยใช้สมการบีอีทีและเครื่องมือจากหลักบีอีที 
7. การหา ความหนาแน่น ความพรุนตัว ขนาดและการกระจายตัวของรูพรุน (6 ชั่วโมง) 
8. งานทางด้านปฏิบัติ การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของขนาดรูพรุนและ (6 ชั่วโมง) 
 การกระจายตัวโดยเครื่องหาความพรุนตัวจากปรอท 
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571730 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 3 : ลักษณะเฉพาะเชิงความร้อน  3(3-0-9) 
   (Characterization in Material Engineering III : Thermal Characterization) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะในงานวิจัยและพัฒนาของวัสดุเซรามิก โดยเน้นเทคนิค
การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะเมื่อได้รับความร้อน โดยเครื่องวิเคราะห์แบบดิฟเฟอเรนเชี่ยลเทอร์มอล เครื่อง
วิเคราะห์แบบเทอร์โมกราวิเมตริก เครื่องดิฟเฟอเรนเชี่ยล สแกนนิ่ง แคลอริเมตรี การขยายตัวโดยความร้อน
ด้วยเครื่องไดลาโตมิเตอร์พร้อมด้วยการแนะน าวิธีการวิเคราะห์เชิงความร้อนอ่ืน  ๆ รวมทั้งส่วนประกอบของ
เครื่องมือและข้อจ ากัดของแต่ละเทคนิค 
 
เค้าโครงรายวิชา   
1. บทน า การใช้วิธีการทางเครื่องมือในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะเชิงความร้อน (3 ชั่วโมง) 
 ในงานวิจัยวัสดุเซรามิก 
 หลักการในการวัดค่าความร้อน  พลังงานและอุณหภูมิ ซึ่งสัมพันธ์กับสมบัติ 
 ด้านความร้อนของวัสดุ 
2. เครื่องวิเคราะห์แบบดิฟเฟอเรนเชี่ยลเทอร์มอล (ดีทีเอ) และ (10 ชั่วโมง) 
 เครื่องดิฟเฟอเรนเชี่ยล สแกนนิ่ง แคลอริเมตรี (ดีเอสซี) 
 หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์   ข้อมูลทางอุณหพลวัตจาก เครื่อง ดีทีเอ  
 และดีเอสซี  การเทียบมาตรฐาน  การใช้งานทางวัสดุ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครง 
 สร้างการวัดค่าความร้อนจ าเพาะ  ผลของตัวแปรในการเดินเครื่อง   ข้อควรค านึง 
 ในการทดลอง  การจัดรูปแบบข้อมูล 
3. เครื่องวิเคราะห์แบบเทอร์โมกราวิเมตริก (ทีจีเอ)   (5 ชั่วโมง) 
 หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์  การเทียบมาตรฐาน  ผลของตัวแปรในการเดิน 
 เครื่อง  ข้อควรค านึงในการทดลอง  การจัดรูปแบบข้อมูล 
4. ไดลาโตเมตรี และ อินเตอร์เฟอร์โรเมตรี (6 ชั่วโมง) 
 สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นและปริมาตร  ทฤษฎีเกี่ยวกับต้นก าเนิดของการ 
 ขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน  ส่วนประกอบของเครื่องมือ  การเทียบมาตรฐาน 
 ข้อควรค านึงในการทดลอง 
5. บทวิจารณ์เก่ียวกับวิธีการทางเครื่องมืออื่น ๆ ในการวิเคราะห์เชิงความร้อน (6 ชั่วโมง) 
 หลักการโดยทั่วไป  ส่วนประกอบของเครื่องมือและการใช้งานในการวัดค่าการน า 
 ความร้อน  แรงเค้นจากอุณหภูมิ  ความหนืดของแก้วหลอมเหลว 
6. งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา (6 ชั่วโมง) 
 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงความร้อนในงานวิจัย 
 และพัฒนาวัสดุเซรามิก 
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571731 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 4 : ลักษณะเฉพาะเชิงจุลทรรศน์ 3(3-0-9)
 (Characterization in Material Engineering IV: Microscopic Characterization) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะในงานวิจัยและพัฒนาของวัสดุเซรามิก  โดยเน้นเทคนิค
การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผงอนุภาค โครงสร้างจุลภาคและการวิเคราะห์วัฏภาคโดยใช้เทคนิคของกล้อง
จุลทรรศน์เชิงแสง และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
 
เค้าโครงรายวิชา   
1. บทน า การใช้วิธีทางกล้องจุลทรรศน์ในการวิเคราะห์ (2 ชั่วโมง) 
2. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (12 ชั่วโมง) 
 2.1 หลักการและส่วนประกอบของเครื่องมือ 
 2.2 ผลึกแบบไอโซโทรปิก ผลึกแบบแกนเดี่ยวและแกนคู่ 
 2.3 การใช้งานในการวิจัยและพัฒนาเซรามิก 
3. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกวาด (เอสอีเอ็ม) (10 ชั่วโมง) 
 3.1 หลักการและส่วนประกอบของเครื่องมือ 
 3.2 เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง 
 3.3 ระบบ อีพีเอ็มเอ 
 3.4 การใช้งานในการวิจัยและพัฒนาเซรามิก 
4. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทะลุผ่าน (ทีอีเอ็ม) (8 ชั่วโมง) 
 4.1 หลักการและส่วนประกอบของเครื่องมือ 
 4.2 เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง 
 4.3 การใช้งานในการวิจัยและพัฒนาเซรามิก 
5. งานที่มอบหมายแก่นักศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ (4 ชั่วโมง) 
 โครงสร้างจุลภาคในงานวิจัยและพัฒนาวัสดุเซรามิก 
  



มคอ.2 
 

ก-34 
 

571732 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 5: ลักษณะเฉพาะเชิงเคมี  3(3-0-9) 
 (Characterization in Material Engineering V: Chemical Characterization) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะในงานวิจัยและพัฒนาของวัสดุเซรามิก  โดยเน้นเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเคมี คลอบคลุมถึงวิธีอะตอมมิกแอปซอปชัน เฟลมอิมิชชัน อะตอมมิกอิมิชชัน เอกซเรย์ฟลูออ
เรสเซนซ์สเปกโทรเมตรี รวมการบรรยายแนะน าถึงเทคนิคอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น วิธีโครมาโทกราฟ วิธีสเปกโท
รสโกปิกและสเปกโทรเมตริก ในการวิเคราะห์ทางเคมี ส่วนประกอบของเครื่องมือวิเคราะห์ ความถูกต้อง
แม่นย าและข้อจ ากัดของแต่ละเทคนิคจะอธิบายโดยใช้ตัวแปรทางสถิติ 

 
เค้าโครงรายวิชา   
1. บทน าถึงการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางเคมีโดยเครื่องมือต่าง ๆ ในงานวิจัย (2 ชั่วโมง) 
 วัสดุเซรามิก  
2. การประเมินความน่าเชื่อถือของผลวิเคราะห์  พื้นฐานทางสถิติ ค่าเฉลี่ย (6 ชั่วโมง) 
 ค่ามัธยฐาน  ความเที่ยงตรง  ความแม่นย า  ความคลาดเคลื่อน 
 ค่าเบี่ยงเบน   ช่วงความเชื่อมั่น  เลขนัยส าคัญ การบอกปัดข้อมูล 
3. เทคนิค อะตอมมิกแอปซอปชันและ  เฟลมอิมิชชัน สเปกโทรสโกปี (6 ชั่วโมง) 
 หลักการในการวัด  ส่วนประกอบของเครื่องมือ  การแก้ใขการแทรกสอด 
 ขีดจ ากัดของสภาพไวและความสามารถในการตรวจหา 
4. เทคนิค อะตอมมิกอิมิชชัน สเปกโทรสโกปี  ออพติคัลอิมิชชัน (6 ชั่วโมง) 
 สเปกโทรโฟโตเมตรี (โออีเอส)   การกระตุ้นโดยพลาสมาจาก 
 การเหนี่ยวน าคู่ ( ไอซีพี)  การท าให้แตกตัวเป็นไอออนโดยอาร์ก  
 ประกาย หรือ การกระตุ้นของอิเล็กตรอน   เส้นสเปกตรัม 
 เครื่องมือระบบกระตุ้นพร้อมกันและกระตุ้นเป็นล าดับ 
5. เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ สเปกโทรเมตรี หลักการโดยทั่วไป (8 ชั่วโมง) 
 สเปกตรัมจากกระบวนการ เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์   วิธีการกระตุ้น 
 การดูดกลืนรังสีเอกซ์  การเตรียมตัวอย่าง  ชนิดของเครื่องมือ   
 ความถูกต้องและขีดจ ากัดของความสามารถในการตรวจหา 
6. บทวิจารณ์เก่ียวกับวิธีการทางเครื่องมืออื่น ๆ ในการวิเคราะห์ทางเคมี (8 ชั่วโมง) 
 หลักการโดยทั่วไปและส่วนประกอบของเครื่องมือส าหรับเครื่องโครมาโทกราฟี 
 ประเภทก๊าซของเหลวและไอออน เครื่องนิวเคลียร์ แมกเนติกเรโซแนนซ์  
 (เอ็นเอ็มอาร์)   อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (ไออาร์) และ อัลตราไวโอเลต วิสซิเบิล 
 สเปกโทรสโกปี  เครื่องแมส สเปกโทรเมตรี 
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571733 หัวข้อขั้นสูงทางวัสดุชีวภาพ  3(3-0-9) 
   (Advanced Topics in Biomaterials) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การบรรยายในหัวข้อขั้นสูงด้านวัสดุชีวภาพและขอบเขตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดใน
หลักสูตรทั่วไป หัวข้อในการบรรยายจะเน้นการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งอยู่ในความสนใจของ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าบทความข้อเขียนที่ทันยุคสมัย ท าการทดลอง ท ารายงาน และ
น าเสนอผลงานในชั้นเรียน รวมถึงการบรรยายและให้ค าปรึกษาโดยนักวิจัยที่เชิญจากภาครัฐและเอกชน 
 
571734 หัวข้อขั้นสูงทางแก้ว  3(3-0-9) 
   (Advanced Topics in Glass)  
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การบรรยายในหัวข้อขั้นสูงด้านแก้วและขอบเขตท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในหลักสูตร
ทั่วไป หัวข้อในการบรรยายจะเน้นการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งอยู่ในความสนใจของ
ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ แก้วประเภทชัลโคจีไนด์ เส้นใยน าคลื่นแสง แก้วชีวภาพ แก้วประเภทไนไตรด์ การ
วิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูงของแก้ว การเชื่อมต่อแก้วกับโลหะ วัสดุเชิงประกอบเนื้อแก้ว และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ  นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าบทความข้อเขียนที่ทันยุคสมัย ท าการทดลอง ท ารายงาน และน าเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน รวมถึงการบรรยายและให้ค าปรึกษาโดยนักวิจัยที่เชิญจากภาครัฐและเอกชน 
 
571735 หัวข้อขั้นสูงทางวัสดุเชิงประกอบ  3(3-0-9) 
   (Advanced Topics in Composite Materials) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การบรรยายในหัวขอ้ขั้นสูงด้านวัสดุเชิงประกอบและขอบเขตท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียด
ในหลักสูตรทั่วไป หัวข้อในการบรรยายจะเน้นการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งอยู่ในความสนใจ
ของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าบทความข้อเขียนที่ทันยุคสมัย ท าการทดลอง ท ารายงาน 
และน าเสนอผลงานในชั้นเรียน รวมถึงการบรรยายและให้ค าปรึกษาโดยนักวิจัยที่เชิญจากภาครัฐและเอกชน 
 
571736 หัวข้อขั้นสูงทางเซรามิกเชิงฟังก์ชัน  3(3-0-9) 
   (Advanced Topics in Functional Ceramics) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การบรรยายในหัวข้อขั้นสูงด้านเซรามิกเชิงฟังค์ชั่นและขอบเขตที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งไม่ได้กล่าวถึง
รายละเอียดในหลักสูตรทั่วไป หัวข้อในการบรรยายจะเน้นการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งอยู่ใน
ความสนใจของภาคอุตสาหกรรมอัน ได้แก่ เซรามิกในสภาวะใช้งานทางเคมี ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็ก
เชิงแสง ด้านความร้อนและชีวภาพ นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าบทความข้อเขียนที่ทันยุคสมัย ท าการทดลอง 
ท ารายงานและน าเสนอผลงานในชั้นเรียน รวมถึงการบรรยายและให้ค าปรึกษาโดยนักวิจัยที่เชิญจากภาครัฐ
และเอกชน 
  


