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7. Data presentations and analysis       (3 hours) 
 
426760 หัวขอที่เลือกสรรทางเซรามิก 1       3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การศึกษาในหัวขอที่เลือกสรรในขอบเขตเฉพาะทางวิศวกรรมเซรามิก ภายใตความดูแลของผูสอนหรืออาจารย
พิเศษ 
 
426760 Selected Topics in Ceramics I       3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Study of selected topics in particular areas of ceramic engineering under supervision of teaching 
staff or inviting staff(s). 
 
426761 หัวขอที่เลือกสรรทางเซรามิก 2       3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การศึกษาในหัวขอที่เลือกสรรในขอบเขตเฉพาะทางวิศวกรรมเซรามิก ภายใตความดูแลของผูสอนหรืออาจารย
พิเศษ 

 
426761 Selected Topics in Ceramics II       3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Study of selected topics in particular areas of ceramic engineering under supervision of teaching 
staff or inviting staff(s). 
 
426762 หัวขอที่เลือกสรรทางเซรามิก 3       3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การศึกษาในหัวขอที่เลือกสรรในขอบเขตเฉพาะทางวิศวกรรมเซรามิก ภายใตความดูแลของผูสอนหรืออาจารย
พิเศษ 
 
426762 Selected Topics in Ceramics III       3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Study of selected topics in particular areas of ceramic engineering under supervision of teaching 
staff or inviting staff(s). 
 
426763 หัวขอที่เลือกสรรทางเซรามิก 4       3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การศึกษาในหัวขอที่เลือกสรรในขอบเขตเฉพาะทางวิศวกรรมเซรามิก ภายใตความดูแลของผูสอนหรืออาจารย
พิเศษ 
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426763 Selected Topics in Ceramics IV      3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Study of selected topics in particular areas of ceramic engineering under supervision of teaching 
staff or inviting staff(s). 
 
426764 การศึกษาปญหาเฉพาะเรื่องขั้นสูง      3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การทํางานขั้นสูงซึ่งนําไปสูการวิเคราะหและแกปญหาในอุตสาหกรรม ภายใตการแนะนําและความดูแลของ
ผูสอนหรืออาจารยพิเศษ 
 
426764 Advanced Special Problems       3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Advanced work leading to the analysis and solving industrial problems, under the guidance and 
supervision of teaching staff or inviting staff(s). 
 
426765 หัวขอการศึกษาอิสระ        3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การศึกษาหรือการคนควาเปนรายบุคคลในหัวขอทางวิชาการดานวิศวกรรมเซรามิก ภายใตความดูแลของ
ผูสอน หรืออาจารยพิเศษ 
 
426765 Independent Study        3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Individual study or investigation on technological topics in ceramic engineering, under the supervision 
of teaching staff or inviting staff(s). 
 
426870 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1        1(0-1-3) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การบรรยายและอภิปรายรายสัปดาห โดยอาจารยพิเศษ  คณาจารย และนักศึกษา   วิชาแนะนําสําหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกคน 
 
426870 Graduate Seminar I        1(0-1-3) 
Condition:  Consent of the School  
Weekly lectures and discussions with invited lecturers, faculty members, and graduate students. 
Recommend for all graduate students. 
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426871 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2        1(0-1-3) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การบรรยายและอภิปรายรายสัปดาห โดยอาจารยพิเศษ  คณาจารยและนักศึกษา วิชาแนะนําสําหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาทุกคน 
 
426871 Graduate Seminar II        1(0-1-3) 
Condition:  Consent of the School  
Weekly lectures and discussions with invited lecturers, faculty members, and graduate students. 
Recommend for all graduate students. 
 
426872 สัมมนาวิจัย         1(0-1-3) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การบรรยายและอภิปรายรายสัปดาห โดยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   นักศึกษาเลือกขอบเขตงานวิทยานิพนธ
เตรียมการสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของและนําเสนอ วิชาแนะนําสําหรับนกัศึกษาที่เริ่มหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทุกคน 
 
426872 Research Seminar         1(0-1-3) 
Condition:  Consent of the School  
Weekly lectures and discussions by graduate students.  Students choose thesis areas and 
prepared literature surveys as part of the course.  Recommend for all new graduate students. 
 
426980 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ก 2      20 หนวยกิต 
งานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมเซรามิก 
 
426980 Master Thesis Plan A Scheme A2     20 credits  
Thesis research in ceramic engineering for master degree.  
 
426990 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต  แบบ 1 (ผูเขาศึกษาจบปริญญาโท)  60 หนวยกิต 
งานวิจัยตนฉบับ ระดับดุษฎีบัณฑิตทางวิศวกรรมเซรามิก 
 
426990 Doctoral Thesis I   :   (For Master Degree holders)   60 credits 
Original research for a Ph.D degree in ceramic engineering.  
   
426991 วทิยานิพนธดุษฎีบัณฑิต  แบบ 2 (ผูเขาศึกษาจบปริญญาโท)  45 หนวยกิต 
งานวิจัยตนฉบับ ระดับดุษฎีบัณฑิตทางวิศวกรรมเซรามิก  
  
426991 Doctoral Thesis  II  :  (For Master Degree holders)           45 credits 
Original research for a Ph.D degree in ceramic engineering. 
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426992 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต  แบบ 2 (ผูเขาศึกษาจบปริญญาตรี)  60 หนวยกิต 
งานวิจัยตนฉบับ ระดับดุษฎีบัณฑิตทางวิศวกรรมเซรามิก 
 
426992 Doctoral Thesis  II :  (For Bachelor Degree holders)   60 credits 
Original research for a Ph.D degree in ceramic engineering.    
 
18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
โดยความเห็นชอบของสํานักวิชา และถูกตองตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อมุงพัฒนา
หลักสูตรใหทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา ทําใหนักศึกษาสามารถ
เรียนรูและนําความรูไปพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จได 

2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
มีอุปกรณการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีความพรอมดานบุคลากรที่มีความรูสูง อาคารสถานที่ 
งบประมาณ หองปฏิบัติการ หองสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูที่ทันสมัย 

3. การใหคําแนะนํานักศึกษา 
มีอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยสอนใหคําแนะนํานักศึกษา 

4. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตศึกษาและสังคม 
มีระบบติดตามนักศึกษาบัณฑิตที่จบการศึกษา  และเขาสูตลาดแรงงาน เพื่อสอบถามความเห็นทั้งตัว
นักศึกษาและนายจางเปนระยะๆ 

 
19. การปรับปรุงหลักสูตร 
  19.1 เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 
   มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยทุก 5 ป เพื่อใหตรงกับมาตรฐานของงานวิจัย และภาค 
อุตสาหกรรม  เหตุผลหลักในการปรับปรุงหลักสูตร 

1. ปรับปรุงใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษา  
 ขั้นบัณฑิตศึกษา 

2. ปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตร เพื่อใหทันสมัยกับมาตรฐานสากล 
 

19.2 ปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2550 
 

19.3 ปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2545 

 
19.4 ขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม 
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม 2545 หลักสูตรปรับปรุง 2550 หมายเหตุ 
1. โครงสรางหลักสูตร 
    1.1 หลักสูตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 

 หนวยกิต  หนวยกิต  
วิชาบังคับ  12 วิชาบังคับ  16 เพิ่มวิชาบังคับ 1 วิชา 
วิชาเลือก 9 วิชาเลือก 6 ลดวิชาเลือก 1 วิชา 
วิชาสัมมนา 1 1 วิชาสัมมนา 1 1  
วิชาสัมมนา 2                    1 วิชาสัมมนา 2                     1  
วิชาสัมมนาวิจัย          1 วิชาสัมมนาวิจัย          1  
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต       24 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต         20 ลดจํานวนหนวยกิต 

รวม 48 รวม 45 ขอบังคับมหาวิทยาลัย มทส. 
    1.2 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 และ 2 
          1.2.1 แบบ 1 : ทําวิจัยและวิทยานิพนธ 

 หนวยกิต  หนวยกิต  
แบบ 1.1 ; Thesis        64 แบบ 1 ; Thesis        60 ขอบังคับมหาวิทยาลัย มทส. 
แบบ 1.2 ; Thesis        96   ยกเลิก 
          1.2.2 แบบ  2 : เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ 
                   แบบ  2.1  สําหรับผูท่ีจบปริญญาโท 

 หนวยกิต  หนวยกิต  
วิชาบังคับ  9 วิชาบังคับ  9  
วิชาเลือก 4 วิชาเลือก 3 ลดจํานวนหนวยกิต 
วิชาสัมมนา 1 1 วิชาสัมมนา 1 1  
วิชาสัมมนา 2                    1 วิชาสัมมนา 2                     1  
วิชาสัมมนาวิจัย          1 วิชาสัมมนาวิจัย          1  
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต       48 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต        45 ลดจํานวนหนวยกิต 

รวม 64 รวม 60 ขอบังคับมหาวิทยาลัย มทส. 
                   แบบ 2.2  สําหรับผูท่ีจบปริญญาตรี (เกียรตินิยม) 

 หนวยกิต  หนวยกิต  
วิชาบังคับ  23 วิชาบังคับ  21 ลดจํานวนหนวยกิต 
วิชาเลือก 6 วิชาเลือก 6  
วิชาสัมมนา 1 1 วิชาสัมมนา 1 1  
วิชาสัมมนา 2                    1 วิชาสัมมนา 2                     1  
วิชาสัมมนาวิจัย          1 วิชาสัมมนาวิจัย          1  
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต       64 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต        60 ลดจํานวนหนวยกิต 

รวม 96 รวม 90 ขอบังคับมหาวิทยาลัย มทส. 
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หลักสูตรเดิม 2545 หลักสูตรปรับปรุง 2550 หมายเหต ุ
2.  รายวิชาบัณฑิตศึกษา  (17.3) 
     2.1 รายวิชาบังคับท่ีมีใหเลือก  (17.3.2) 

 หนวยกิต  หนวยกิต  
  426614  การออกแบบการ  

              ทดลองสําหรับเซรามิก 
3 รายวิชาใหม 

  426615  เคมีอนินทรียขั้นสูง     3 รายวิชาใหม 
  426616  การถายโอนมวลสาร  

              ทางเซรามิก 
3 รายวิชาใหม 

  426617  เคมีของผลึก 3 รายวิชาใหม 
  426622  กระบวนการทาง  

              เซรามิกขั้นสูง 2  
3 เดิมอยูในรายวิชาเลือก เปลี่ยน

ใหอยูในรายวิชาบังคับ 
  426623  วิศวกรรมอนุภาค 3 รายวิชาใหม 
     2.2  วิชาเลือก  (17.3.3)         
               พ้ืนฐานหลักทฤษฎี   (17.3.3.1) 

 หนวยกิต  หนวยกิต  
426713  การถายโอนมวลสาร  
            ทางเซรามิก     

3   ยายไปอยูรายวิชาบังคับและ
เปลี่ยนรหัสวิชา 

426714  คอลลอยดและ  
            อินเตอรเฟส   

3 426713  คอลลอยดและ  
            อินเตอรเฟส   

3 เปลี่ยนรหัสวิชา 

426715  ทฤษฎีสเปกโทรสโกป     3 426714  ทฤษฎีสเปกโทรสโกป        3 ปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัย 
มากข้ึน 

426716  วิทยากระแสของระบบ  
            อนุภาค        

3 426715  วิทยากระแสของระบบ  
              อนุภาค        

3 เปลี่ยนรหัสวิชา 

426717   กลศาสตรเชิงสถิติ     4 426716   กลศาสตรเชิงสถิติ     4 เปลี่ยนรหัสวิชา 
     2.3  วิทยานิพนธ  ( 17.3.5 ) 
 หนวยกิต  หนวยกิต  
426980  วิทยานิพนธมหาบัณฑิต   
            ก(2) 

24 426980  วิทยานิพนธมหาบัณฑิต   
              ก 2 

20 ขอบังคับมหาวิทยาลัย มทส. 

426990  วิทยานิพนธดุษฎี  
            บัณฑิต แบบ 1 (ผูเขา   
            ศึกษาจบปริญญาตรี)  

96   ยกเลิก 

426991  วิทยานิพนธดุษฎี  
            บัณฑิต แบบ 1 (ผูเขา   
            ศึกษาจบปริญญาโท) 

64 426990  วิทยานิพนธดุษฎี   
               บัณฑิต   
               แบบ 1 (ผูเขาศึกษาจบ  
              ปริญญาโท) 

60 ขอบังคับมหาวิทยาลัย มทส. 

426992 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต   
           แบบ 2 (ผูเขาศึกษาจบ 
           ปริญญาตรี) 

64 426992  วิทยานิพนธดุษฎี  
               บัณฑิต   
              แบบ 2  (ผูเขาศึกษาจบ  
              ปริญญาตรี) 

60 ขอบังคับมหาวิทยาลัย มทส. 

426993 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต   
           แบบ 2 (ผูเขาศึกษาจบ 
           ปริญญาโท) 

48 426991  วิทยานิพนธดุษฎี 
               บัณฑิต   
              แบบ 2 (ผูเขาศึกษาจบ  
              ปริญญาโท) 

45 ขอบังคับมหาวิทยาลัย มทส. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร       




