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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะ/ภาควิชา   : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ) 
    ชื่อย่อ  : วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of Engineering (Materials Engineering) 
    ชื่อย่อ  : B.Eng. (Materials Engineering) 
 
3.  วิชาเอก 
 - 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

144 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบเป็นหลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

5.2 ภาษาท่ีใช้ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ                                                                               

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

   คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2560
     เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 

   สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

   สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 234 (9/2560) เมื่อวันที่ 25 เดือน  
    มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
      หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1) 
(2) 

นักวิจัย/นักวิชาการด้านวิศวกรรมวัสดุ 
ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจด้านวิศวกรรมวัสดุ 

(3) ที่ปรึกษาโครงการวิจัยด้านวิศวกรรมวัสดุ 
(4) วิศวกรด้านการออกแบบ/การขาย/ควบคุมการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง

กับวัสดุในธุรกิจด้านวิศวกรรมวัสดุ 
(5) วิศวกรฝ่ายวิเคราะห์ และตรวจสอบความเสียหายของวัสดุ 
(6) วิศวกรรมด้านงานวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้น หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับวัสดุ 
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9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์ในปีการศึกษา) 
หลักสูตร 
2555 

หลักสูตร 
2560 

1 นายกวิน สนธิเพิ่มพูน 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

D.Eng. 
วศ.ม. 

 
วท.บ. 

Manufacturing Engineering  
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
ฟิสิกส ์

Asian Institute of Technology  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2547 
2537 

 
2528 

6 6 

2 นายอุปถัมภ์ นาครักษ ์ ผู้ช่วย Ph.D. Materials Science and  University of New South Wales Australia 2553 9 10 
  ศาสตราจารย ์  Engineering      
   วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร ไทย 2548   
     ลาดกระบัง     
   วท.บ. ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยับูรพา ไทย 2545   
3 นางสาวสุธนิตย์  พุทธพนม 

 
อาจารย ์ Ph.D. 

M.Eng 
B.Eng. 

Industrial Engineering 
Industrial Engineering 
Systems Science and 
Mathematics Engineering 

University of Missouri-Columbia 
University of Missouri-Columbia 
Washington University-St. Louis. 

USA 
USA 
USA 

2551 
2546 
2543 

19 12 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์ในปีการศึกษา) 
หลักสูตร 
2555 

หลักสูตร 
2560 

4 นางสาวนฤมล สพีลไกร อาจารย ์ ปร.ด. เทคโนโลยีวัสด ุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี ไทย 2556 9 10 
   วศ.ม. เทคโนโลยีวัสด ุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี ไทย 2549   
   วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไทย 2546   
5 นางสาวกฤษณา พูลสวัสดิ ์ อาจารย ์ วศ.ม. เทคโนโลยีวัสด ุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี ไทย 2553 9 10 

   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2547   
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อาศัยรายได้หลักที่ส าคัญมาจากภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต นอกเหนือจากภาคการค้า และการบริการ และภาคการเกษตร แต่อย่างไรก็ตามพบว่าร้อยละ 
90 ของโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ เป็นอุตสาหกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับวัสดุ อันได้แก่
อุตสาหกรรมทางด้านโลหะ เซรามิก และพอลิเมอร์ และขณะเดียวกันประเทศไทยยังขาดแคลน
บุคลากรที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมวัสดุ ส่งผลให้การวิจัยและพัฒนาด้าน
ดังกล่าวของประเทศไทยยังคงต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้นเพ่ือที่จะสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภาพ การคัดเลือกวัสดุ การวิเคราะห์ความเสียหายรวมถึงสามารถช่วยใน
การแก้ไขปัญหาระหว่างการผลิตของอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจึงมีความ
ต้องการบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมวัสดุและด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่จะมาช่วย
ดูแลควบคุม และการปรับปรุงคุณภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้  
เทคโนโลยี และเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมวัสดุและวิศวกรรมอุตสาหการมาช่วยในการ
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรให้ดีขึ้น อันเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่องค์กรธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และตอบโจทย์วิจัย พัฒนา ด้านวัสดุในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดวิชาเรียน และเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี การพัฒนาของประเทศและ
สถานการณ์ปัจจุบันของโลกท่ีก าลัง เปลี่ยนแปลงไป    
11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาทางสังคม และ
วัฒนธรรมควบคู่กันไป สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยมีความแตกต่างจากประเทศอ่ืน หรือ
แม้แต่ในสังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างก็แตกต่างจากท้องถิ่นอ่ืนๆ ดังนั้นในการ
ผลิตบุคลากรที่เป็นวิศวกรวัสดุที่มีความรู้ความเข้าใจในสังคม และวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี และ
สามารถใช้ความรู้ และความสามารถในด้านวิศวกรรมวัสดุมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรได้อย่างเหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศ
ไทยจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมโอกาสการศึกษาให้กับนิสิตในท้องถิ่นภาคเหนือ
ตอนล่างในการประกอบวิชาชีพเป็นวิศวกรวัสดุ และสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานวิศวกร
วัสดุของประเทศ 
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12.  ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันฯ 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท าให้การพัฒนาหลักสูตร จ าเป็นต้องน าข้อมูลจากส่วนที่
เกี่ยวข้อง เช่น สถานประกอบการ วิวัฒนาการของเทคโนโลยี สังคมส่วนรวม เป็นต้น มาพัฒนา
หลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ โดยการมุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรที่สร้างบุคลากรทางวิศวกรรมวัสดุที่มีความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมวัสดุ มีความพร้อมในการรับ การถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
นอกจากความรู้ความสามารถในเชิงวิศวกรรมวัสดุแล้ว ลักษณะของบัณฑิตที่สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการ
พัฒนาหลักสูตร  
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการด ารงชีวิต และ
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบ และสันติสุข มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณ ีซึ่งมีพันธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ อย่าง

ต่อเนื่อง มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีงานท า และสามารถไปท างานได้ทุกแห่งในโลก มีการพัฒนาความ
พร้อมด้านอาจารย์ควบคู่ไปกับมาตรฐานทางวิชาการด้วย นอกจากนี้พัฒนาจิตส านึก และยุติธรรมใน
ฐานะมนุษย์ และพลเมืองดีของสังคมไทย และสังคมโลก 

2. ด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุ่งการวิจัย และพัฒนาโดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ เพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความส าคัญสูงขึ้น
แก่การวิจัยพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ โดยจะต้องสร้างผู้น าในการท าวิจัย ด าเนินการใน
ลักษณะหุ้นส่วน (Partnership) หรือการสร้างเครือข่าย (Networking) กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้น าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้นด้วย 

3. ด้านการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุ่งเน้นการบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะ

การให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมทั้งควรได้
มีการพิจารณาเก่ียวกับการลงทุนและด าเนินการร่วมกับภาคเอกชน 
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4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักดีว่าแนวโน้มการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม

ในประชาคมโลกในด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ท าให้การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็น
รากฐานของการพัฒนาอย่างมี ดุลยภาพ 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น 
 -309200              วัสดุวิศวกรรม 3 ( 3 -
0-6) 
13.2 รายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น  

หมวดวิชาเฉพาะ 
 วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกวิชา จ านวน 21 หน่วยกิต 

-252182 แคลคูลัส 1 
Calculus I 

3(3-0-6) 

-252183 แคลคูลัส 2 
Calculus II 

3(3-0-6) 

-252284 แคลคูลัส 3 
Calculus III 

3(3-0-6) 

-256101 หลักเคม ี
Principle of Chemistry 

4(3-3-7) 

-261101 ฟิสิกส์ 1 
Physics I 

4(3-2-7) 

-261102 ฟิสิกส์  2 
Physics II 
 

4(3-2-7) 

 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 4 รายวิชา จ านวน 13 หน่วยกิต 
-302111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 
3(3-0-6) 

-302151 เขียนแบบวิศวกรรม  
Engineering Drawing 

3(2-3-5) 
 

-303206 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น  
Introduction to Electrical Engineering 

4(3-3-7) 
 

-305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
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Computer Programming 
 

 

 วิชาบังคับทางวิศวกรรมจ านวน 3 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต 
  -300301 ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี     3(2-
2-5) 
   Technopreneur 
  
 วิชาบังคับทางภาษาจ านวน 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต 

-300302 
 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ  
Communicative English for Professional 
Purposes 

3(2-2-5) 

   
13.3 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการ ทั้งในกรณีท่ีเป็นรายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะอื่นๆ ภาควิชาอ่ืนๆ หรือสาขา
อ่ืนๆ หรือเป็นรายวิชาที่เปิดสอนให้คณะอ่ืนๆ ภาควิชาอ่ืนๆ หรือสาขาอ่ืนๆ ส่วนมากเปิดตามแผนการ
เรียนของแต่ละสาขา โดยการประสานงานกับกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่ในบางกรณีที่
เป็นกรณีพิเศษ ใช้การประสานงานกันระหว่างสาขา หรือภาควิชานั้นๆ โดยตรง 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นหลักสูตรที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต
ให้เป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการจัดการทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสม และบัณฑิต
สามารถมีส่วนร่วมในการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้  
 1. มีทักษะ ความโดดเด่นในด้านการปฎิบัติงาน แก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งออกแบบ

กระบวนการทางวิศวกรรมวัสดุ 
 2. มีความสามารถในการวิจัยทางด้านวิศวกรรมวัสดุ 
 3. มีความพร้อมในการรับ ถ่ายทอด ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ

พัฒนาด้านวิศวกรรมวัสดุ 
 4. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวัสดุศาสตร์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างยั่งยืนในอนาคต และแข่งขันได้ในระดับ
สากล 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ มีแผนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
สร้างนิสิตให้ปฏิบัติงานเป็น มีความสามารถในการวิจัยได้ บูรณาการศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
วิศวกรรมวัสดุ เพ่ิมมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างยั่งยืนใน
อนาคต และแข่งขันได้ในระดับสากล ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และ
ในการด าเนินการจะมีความสอดคล้องกับกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนกลยุทธ์ของทาง
มหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะมีแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัว
บ่งชี้ที่ส าคัญ ดังนี้ 
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้บัณฑิตมีอัตต-
ลักษณ์ที่เก่งงาน เก่งคน 
เก่งคิด เก่งครองชีวิต และ
เก่งพิชิตปัญหา เป็นที่
ต้องการของแหล่งจ้างงาน
ระดับแนวหน้าของ
ประเทศ 

1.1 พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ โดย 
1.1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ 
Knowledge Based Society ด้วย
จิตส านึกของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
1.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
1.1.3 จัดให้มีห้องปฏิบัติการที่พร้อมใน
การปฏิรูประบบการเรียนรู้ด้วยหลัก
ความคิดปฏิบัติการเพื่อให้เห็น ให้คิด และ
ได้ท าแล้วจึงสอนให้เข้าใจถึงเหตุผลโดยใช้
องค์ความรู้และทฤษฎี 

1.2 พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่บัณฑิตมี
ความสามารถในการประยุกต์  และ
บูรณา-การความรู้โดยรวมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ โดย 

1.2.1 จัดให้มีการปฏิรูประบบการเรียน
ภาษาต่างประเทศอย่างจริงจัง 
1.2.2 จัดให้มีระบบ Tutorial 
1.2.3 ส่งเสริมการใช้สื่อการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ  
1.2.4 มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยายในรายวิชาเฉพาะทาง
ทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

1.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษาที่ชี้
วัดระดับขีดความสามารถของบัณฑิต
(Competency Based Assessment)  
โดย 

 
 
1.1.1 ร้อยละของนิสิตในการเข้าใช้
ห้องสมุดมหาวิทยลัย 
 
1.1.2 ร้อยละของรายวิชาที่มี E-
learning 
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.3.1 จัดให้มีการสอบ pre-test เพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับการสอบขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 1.3.2 จัดให้มีห้องปฏิบัติการที่พร้อมใน
การปฏิรูประบบการเรียนรู้ด้วยหลัก
ความคิดปฏิบัติการเพื่อให้เห็น ให้คิด และ
ได้ท าแล้วจึงสอนให้เข้าใจถึงเหตุผลโดยใช้
องค์ความรู้และทฤษฎี 

1.4 พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่บัณฑิตมี
ความสามารถในการประยุกต์ และ
บูรณา-การความรู้โดยรวมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ โดย 
1.4.1 จัดให้มีการปฏิรูประบบการเรียน
ภาษาต่างประเทศอย่างจริงจัง 
1.4.2 จัดให้มีระบบ Tutorial 
 
 
1.4.3 ส่งเสริมการใช้สื่อการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ  
1.4.4 มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยายในรายวิชาเฉพาะทาง
ทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

1.3.2  การรับรองห้องปฏิบัติการจาก
สภาวิศวกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1 มีการจัดโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ 
1.4.2.1 จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
1.4.2.2 จ านวนร้อยละของรายวิชาที่มี
การสอนเสริม 
1.4.3 จ านวนรายวิชาที่มีการใช้สื่อการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ  
1.4.4 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะทางที่มี
การเชิญวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยาย 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย สอดคล้อง

2.1 พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสากล 
 

2.1 มีเอกสาร มคอ. 2, 3, 4 และ 5 ที่
สมบูรณ์ 
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
กับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในงานด้าน
วิศวกรรมวัสดุ และมี
มาตรฐานในระดับสากล 
หรืออย่างน้อยไม่ต่ ากว่าที่ 
ศธ. ก าหนด 

2.2 เนื้อหาของหลักสูตรต้องสอดคล้องกับที่
สภาวิศวกรก าหนด 
2.3 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
2.4 เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
2.5 ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ ที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้อาจเข้า
ท างานได้ 

 
 
 

2.6 จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ 
Problem Based Learning/Topic Based 
Learning แทน Content Based Learning 

2.2 ผลการตรวจรับรองหลักสูตรจาก
ทางสภาวิศวกร 
2.3 เอกสาร มคอ.7 
2.4 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนา
หลักสูตร 
2.5.1 รายงานผลการส ารวจความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 
2.5.2 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 
2.5.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า 
2.6.1 มีการฝึกงานในหลักสูตรและมี
เอกสาร มคอ.4 และ 6 ที่สมบูรณ์ 
2.6.2 การจัดท าโครงงานของนิสิต
ระดับปริญญาตรีในหลักสูตร 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการ
สอนและสนับสนุนการสอน
ให้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอเพ่ือ
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอน 

3.1 สนับสนุนบุคลากรด้านวิชาการให้ท างาน
บริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก 
 
3.2 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะ 
โครงการฝึกอบรม โครงการศึกษาดูงานแก่
คณาจารย์เพ่ือปรับระบบการเรียนการสอนที่
เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดหลักให้เห็น ให้คิด ให้
ค้นหา หลักการ (ทฤษฏี) และให้ปฏิบัติ 
3.3 คณาจารย์มีการประเมินผลการสอนที่
เอ้ือต่อระบบ PDCA เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนด้วยตนเอง 

3.1.1 ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
จ านวนอาจารย์ในหลักสูตร 
3.1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
3.2 สัดส่วนเงินงบประมาณที่สนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
3.3.1 เอกสาร มคอ. 5 และ 6 
3.3.2 เอกสารการจัดท าแผนการ
พัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอนจากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน
เอกสาร มคอ.7 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

นเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ส าหรับรายวิชา 309391 ฝึกงานด้านวิศวกรรมวัสดุ 
 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
วัน เวลา ราชการปกติ 
ภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตเ่ดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไป จาก

เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้อง และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา 
ปัญหาการปรับตัว ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด รวมทั้งมีนิสิตรุ่นพ่ี

คอยให้ค าแนะน าในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
วิธีการเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัย 

มีการให้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตรุ่นพ่ี และอาจารย์ที่สอน
วิชาการต่างๆ ด้วย 
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ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา 
การใช้ชีวิต ได้รับค าแนะน าจากทุกคนที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมในชมรม ต่างๆ ที่ตนเอง

สนใจ 
เป้าหมายของการศึกษา การเรียนให้ได้ผลดี ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตามสมควรเพ่ือจะ

ได้มีประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต  
ทักษะภาษาอังกฤษ  จัดให้มีรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาที่เรียนแล้วมีความรู้ความสามารถใน

การอ่าน เขียนและพูดได้พอสมควร  
2.5 แผนการรับนิสิต และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี: ภาคปกติปีละ 50 คน  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

 ใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้จากสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุต -   
สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
รายละเอียดรายรับ 

 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 

จ านวนนิสิต 50 100 150 200 200 
รวมรายรับ 1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

รายละเอียด
รายจ่าย 

 

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ค่าตอบแทน 640,000 1,280,000 1,920,000 2,560,000 2,560,000 
2. ค่าใช้สอย 128,000 256,000 384,000 512,000 512,000 
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3. ค่าวัสดุ 560,000 1,120,000 1,680,000 2,240,000 2,240,000 
4. ค่าครุภัณฑ์ 160,000 160,000 240,000 320,000 320,000 

รวมรายจ่าย 1,488,000 2,816,000 4,224,000 5,632,000 5,632,000 
 

2.6.3 ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 28,160 บาทต่อคน/ปี 
โดยคิดจากประมาณการรายจ่ายในการผลิตบัณฑิตตามแผนทั้ง 4 ปีการศึกษา เท่ากับ 5,632,000 

บาท หารด้วยจ านวนนิสิตทั้งหมด 200 คน จะได้ค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่ากับ 28,160 บาท 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน  
 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   144 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 
 
 

ล าดับที ่

 
 

หมวดวิชา 

เกณฑ์
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2558 

 

เกณฑ์ 
มคอ.1 

พ.ศ.2553 

 
 

ระเบียบ 

สภาวิศวกร 
พ.ศ.2558 

 
 

โครงสร้าง
หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

 

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 30  30 

      1.1  วิชาบังคับ    30 

      1.2  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    (1) 
2 หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 72 84 ≥84**** 108 
      2.1  วิชาแกน    47 

  2.1.1  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

  ≥18* 21 

  2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   ≥24** 26 
      2.2 วิชาเฉพาะด้าน    58 

  2.2.1 วิชาบังคับ   ≥24*** 52 

              2.2.1.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม    49 
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           2.2.1.2 วิชาบังคับทางภาษา    3 

             2.2.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรม    6 

     2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี    3 
    2.4 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    (7) 
          2.4.1 ฝึกงาน    (6)***** 
          2.4.2 แนะน าวิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ    (1) 
3 หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม่น้อยกว่า 6 6 - 6 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า 120 120 - 144 
หมายเหตุ 
*     วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์และพื้นฐานทางเคมี ต้องมีการเรียนการสอน      
      ภาคปฏิบัติการ แต่สภาวิศวกรจะไม่นับหน่วยกิตภาคปฏิบัติการให้ ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชา 
      พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมฯ พ.ศ.2558 (บัญชีหมายเลข 1) 
**   วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมต้องมีการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มวิชา และต้องมีหน่วยกิตรวมกัน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต                  
      ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทาง 
      วิศวกรรมฯ พ.ศ. 2558 (บัญชีหมายเลข 2) 
***  วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมต้องมีหน่วยกิตรวมกัน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทาง    
      วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมฯ พ.ศ. 2558 (บัญชีหมายเลข 2) 
**** วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต                   
      ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554 
*****เป็นเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาที่นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน 6 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 270 ชม) 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ 
1) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 

 1.1 วิชาบังคับ      จ านวน  30 หน่วยกิต 
ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา     ไม่น้อยกว่า   จ านวน    12   หน่วยกิต 
001201  ทักษะภาษาไทย         3(2-2-5) 

    Thai Language Skills  
  001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
    Fundamental English   
  001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา     3(2-2-5) 
    Developmental English   
  001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
    English for Academic Purposes 
 
      1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   จ านวน  6  หน่วยกิต 
  โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
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  001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
    Information Science for Study and Research 
  001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
    Language, Society and Culture 
  001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
    Arts in Daily Life 
  001225  ความเป็นส่วนตัวของชีวิต      3(2-2-5) 
    Life Privacy 
  001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
                Ways of Living in the Digital Age 
  001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา      3(2-2-5) 
    Music Studies in Thai Culture 
  001228  ความสุขกับงานอดิเรก      3(2-2-5) 
                Happiness with Hobbies 
            001229           รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย              3(2-2-5) 
                                Know Yourself, Understand Others,  
                                 Meaningful Life 
            001241           ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน              3(2-2-5) 
                                         Western Music in Daily Life 
            001242           การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม            3(2-2-5) 
                                         Creative Thinking and Innovation  
 
      1.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   จ านวน  6   หน่วยกิต  

โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
            Philosophy of Life for Sufficient living     
  001232  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
    Fundamental Laws for Quality of Life  
  001233  ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
    Thai State and the World Community 
  001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
    Civilization and Local Wisdom 
  001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 
    Politics, Economy and Society   
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  001236  การจัดการการด าเนินชีวิต     3(2-2-5) 
    Living Management 
  001237  ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 
    Life Skills 
  001238  การรู้เท่าทันสื่อ      3(2-2-5) 
    Media Literacy   
  001239  ภาวะผู้น ากับความรัก     3(2-2-5) 
    Leadership and Compassion 
  001251     พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม              3(2-2-5) 
                          Group Dynamics and Teamwork 

001252     นเรศวรศึกษา                3(2-2-5) 
                                 Naresuan Studies 
            001253     การเป็นผู้ประกอบการ               3(2-2-5) 
                Entrepreneurship  
 
      1.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต  
  โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
    Man and Environment  
  001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 
    Introduction to Computer Information Science 
  001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
    Mathematics and Statistics in Everyday life 
  001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
    Drugs and Chemicals in Daily Life 
  001275          อาหารและวิถีชีวิต                                     3(2-2-5) 
            Food and Life Style 
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001276          พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว    3(2-2-5) 
    Energy and Technology around Us  
  001277  พฤติกรรมมนุษย์       3(2-2-5) 
    Human Behavior 
  001278  ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
    Life and Health 
  001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
    Science in Everyday Life 
 
 1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     จ านวน    1 หน่วยกิต 
     1.2.1 กลุ่มวิชาพลานามัย   บังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน    1 หน่วยกิต 
  001281  กีฬาและการออกก าลังกาย    1(0-2-1) 
    Sports and Exercises 
     2. หมวดวิชาเฉพาะ                  จ านวน    108  หน่วยกิต   
 2.1  วิชาแกน                  จ านวน     47  หน่วยกิต   
                   2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ จ านวน     21  หน่วยกิต 
  252182  แคลคูลัส 1      3(3-0-6) 
    Calculus I 

252183  แคลคูลัส 2      3(3-0-6) 
Calculus II 

252284  แคลคูลัส 3      3(3-0-6) 
Calculus III 

256101  หลักเคม ี      4(3-3-7) 
Principles of Chemistry 

261101  ฟิสิกส์ 1       4(3-2-7) 
Physics I 

261102  ฟิสิกส์ 2       4(3-2-7) 
Physics II 
 

 2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   จ านวน    26 หน่วยกิต 
  301100  การฝึกการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรพ้ืนฐาน  1(0-3-1) 

Basic Tool and Machine Workshops 
301303  สถิติวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  Engineering Statistics 



- 20 - 

 

  301340  กรรมวิธีการผลิต      3(3-0-6) 
    Manufacturing Processes 
  302111  กลศาสตร์วิศวกรรม 1     3(3-0-6) 
    Engineering Mechanics I 
  302151  เขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-5) 
    Engineering Drawing  
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  303206  วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น     4(3-3-7) 
    Introduction to Electrical Engineering 
  305171  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
    Computer Programming 
  309200  วัสดุวิศวกรรม      3(3-0-6) 
    Engineering Materials 
  309212  อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ     3(3-0-6) 
    Thermodynamics of Materials 
 
 2.2   วิชาเฉพาะด้าน      จ านวน     58  หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาบังคับ      จ านวน     52  หน่วยกิต   
   2.2.1.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม   จ านวน     49  หน่วยกิต 
  300301  ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี    3(2-2-5) 
    Technopreneur 
  301313  การควบคุมคุณภาพ     3(3-0-6) 

Quality Control 
301331  การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

Industrial Work Study 
301342  วิศวกรรมความปลอดภัย     3(3-0-6) 

Safety Engineering 
301416  การวางแผนและควบคุมการผลิต    3(3-0-6) 

Production Planning and Control 
301417  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

Industrial Plant Design 
309210  โลหการกายภาพ      3(3-0-6) 

Physical Metallurgy 
309211  ปฏิบัติการทางวัสดุ 1     1(0-3-1) 

Materials Laboratory I 
309312  พฤติกรรมทางกลของวัสดุ     3(3-0-6) 

Mechanical Behavior of Materials 
  309313  ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในกระบวนการทางวัสดุ  3(3-0-6) 
    Transport Phenomena in Materials Processing 

309314  วัสดุพอลิเมอร ์      3(2-2-5) 
Polymeric Materials  
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309315  ปฏิบัติการทางวัสดุ 2     1(0-3-1) 
Materials Laboratory II 

  309317  วัสดุเซรามิก      3(2-2-5) 
    Ceramic Materials  
  309318  ปฏิบัติการทางวัสดุ 3     1(0-3-1) 

Materials Laboratory III 
 309319 การจ าแนกคุณลักษณะของวัสดุ 3(3-0-6) 
  Materials Characterization 
 309390  สัมมนา 1(0-3-1) 
  Seminar 
 309411 การเสื่อมสภาพของวัสดุ 3(3-0-6) 
  Deterioration of Materials 
 309415 สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ 3(3-0-6) 
  Electrical, Optical and Magnetic Properties of Materials 
 309416 การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ 3(2-2-5) 
  Materials Selection and Design  
  
  2.2.1.2 วิชาบังคับทางภาษา   จ านวน       3   หน่วยกิต 
 300302 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ 3(2-2-5) 
  Communicative English for Professional Purposes   
  

2.2.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรม     จ านวนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
 
 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโลหะ  

309422  วิศวกรรมพ้ืนผิว      3(2-2-5) 
    Surface Engineering 

309431  เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะ     3(2-2-5) 
Metal Forming Technology 

309432  การวิเคราะห์ความวิบัติ     3(2-2-5) 
    Failure Analysis 

309433  การกัดกร่อนของโลหะ     3(2-2-5) 
Corrosion in Metals 

309434  โลหะผง       3(2-2-5) 
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Powder Metallurgy 
309435  วิศวกรรมโลหะผสม     3(2-2-5) 

Alloys Engineering 
309436  โลหะวิทยาของการเชื่อมต่อโลหะ    3(2-2-5) 

Metallurgy of Metal Joining 
309437  การแข็งตัวและการหล่อ     3(2-2-5) 

Solidification and Casting 
309438  วัสดุโลหะสมัยใหม่     3(2-2-5) 

Modern Metallic Materials 
309439  กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะ    3(3-0-6) 

Heat Treatment of Metal 
 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
309452  กระบวนการทางเซรามิก     3(2-2-5) 

Ceramics Processing 
 309453 เซรามิกขั้นสูง 3(3-0-6) 
  Advanced Ceramics 
 309454 เทคโนโลยีวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู 3(3-0-6) 
  Refractories and Abrasives Technology 
 309455 เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก 3(3-0-6) 
  Drying and Firing Technology in Ceramics 
 309456 เทคโนโลยีแก้ว  3(3-0-6) 
  Glass Technology 
 309457 วัสดุเซรามิกชีวภาพ 3(3-0-6) 
  Bioceramic Materials 
 309458 เทคโนโลยีฟิล์มบาง 3(3-0-6) 
  Thin Film Technology 
 309459 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 
  Semiconductor Devices 
 
 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 309460 เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Fiber and Textile Technology 
 309461 สารปรับแต่งพอลิเมอร ์ 3(3-0-6) 



- 24 - 

 

  Polymer Additives 
 309463 เทคโนโลยียาง 3(2-2-5) 
  Rubber Technology 
 309464 เทคโนโลยีการน ากลับมาใช้ใหม่ของพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
  Polymer Recycling Technology 
 309465 เทคโนโลยีการเคลือบพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
  Polymer Coating Technology 
 309466 พอลิเมอร์ผสม 3(2-2-5) 
  Polymer Blends 
   309467 พอลิเมอร์ชีวภาพ 3(2-2-5) 
  Biopolymers 
 309468 วัสดุพอลิเมอร์และการประยุกต ์ 3(2-2-5) 
  Polymeric Material and Applications  
 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ 
 309418 วัสดุเชิงประกอบ  3(2-2-5) 
  Composite Materials 
 
  309470  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรรมวัสดุ    3(2-2-5) 
  Special Problems in Materials Engineering 
 309471 วัสดุนาโน 3(3-0-6) 
  Nanomaterials  
 309472 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) 
  Selected Topics in Materials Engineering 
 309473 ไฟฟ้าเคมีและการประยุกต์  3(3-0-6) 
  Electrochemistry and Applications 
 309474 แบบจ าลองทางวัสดุเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  Introduction to Materials Modelling 
 309475 วัสดุเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-6) 
  Materials for Sustainability 
 309476 การเปลี่ยนเฟสวัสดุ  3(3-0-6) 
  Phase Change Materials 
 309477 การทดสอบแบบไม่ท าลาย 3(3-0-6) 
  Non-destructive Testing  
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 309479 การจัดการโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 3(2-2-5) 
  Materials Engineering Project Management 
 309480 วัสดุเพื่อการประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 3(3-0-6) 
  Materials for Environmental and Energy Applications 
 309481 อุปกรณ์และวัสดุทางแสง 3(3-0-6) 
  Photonic Materials and Devices 
 309482 วัสดุเพื่อการตรวจจับ  3(3-0-6) 
  Sensing Materials 

 

2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หน่วยกิต    
 309494 โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 1 1(0-3-1) 
  Materials Engineering Project I 
 309495 โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 2 2(0-6-3) 
  Materials Engineering Project II 
 

2.4 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     จ านวน   7 หน่วยกิต 
      2.4.1 ฝึกงาน       จ านวน   6 หน่วยกิต 
  309391   ฝึกงานด้านวิศวกรรมวัสดุ  6       หน่วยกิต     

Training in Materials Engineering            
(ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง) 

 
 
 
      2.4.2 แนะน าวิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ   จ านวน   1 หน่วยกิต 
  309100  แนะน าวิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ    1(0-3-1) 
    Introduction to Materials Engineering Profession 
 
หมายเหตุ เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา โดยนิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนรายวิชา 309391   

ฝึกงานด้านวิศวกรรมวัสดุ 6 หน่วยกิต หรืออย่างน้อย 270 ชั่วโมง และผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      จ านวน 6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
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3.1.4  แผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
001201 ทักษะภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Thai Language Skills 
001211 ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 Fundamental English 
001281  กีฬาและการออกก าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
 Sports and Exercises 
252182 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 Calculus I 
256101 หลักเคมี 4(3-3-7) 
 Principles of Chemistry  
261101 ฟิสิกส์ 1  4(3-2-7) 
 Physics I 
301100 การฝึกการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรพ้ืนฐาน 1(0-3-1) 
 Basic Tool and Machine Workshops  
309100 แนะน าวิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-3-1) 
 Introduction to Materials Engineering Profession 
  รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(2-2-5) 
 Developmental English               
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(2-2-5)           
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)            
252183 แคลคูลัส 2  3(3-0-6) 
 Calculus II 
261102 ฟิสิกส์ 2 4(3-2-7) 
 Physics II 
302111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics I 
302151 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Engineering Drawing  
  รวม 22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3(2-2-5) 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)  
252284 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 
 Calculus III 
301303 สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 Engineering Statistics 
309200 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
 Free Elective  
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
 Free Elective  
  รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
 English for Academic Purposes 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)  
301342 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safety Engineering 
309210 โลหการกายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Metallurgy 
309211 ปฏิบัติการทางวัสดุ 1 1(0-3-1) 
 Materials Laboratory I 
309212 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics of Materials 
  รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300302   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ     3(2-2-5) 
 Communicative English for Professional Purposes 
301313 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Control 
301340 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6) 
 Manufacturing Processes 
309312 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Mechanical Behavior of Materials 
309313 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในกระบวนการทางวัสดุ  3(3-0-6) 
 Transport Phenomena in Materials Processing 
309314 วัสดุพอลิเมอร์ 3(2-2-5) 
 Polymeric Materials 
309315 ปฏิบัติการทางวัสดุ 2 1(0-3-1) 
          Materials Laboratory II 
  รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300301 ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Technopreneur 
301331   การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม                                 3(3-0-6) 
 Industrial Work Study 
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 Computer Programming  
309317 วัสดุเซรามิก  3(2-2-5) 
 Ceramic Materials           
309318 ปฏิบัติการทางวัสดุ 3 1(0-3-1) 
           Materials Laboratory III 
309319 การจ าแนกคุณลักษณะของวัสดุ  3(3-0-6) 
 Materials Characterization 
303206 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 4(3-3-7) 
 Introduction to Electrical Engineering 
  รวม 20 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
309391 ฝึกงานด้านวิศวกรรมวัสดุ (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต 
 Training in Materials Engineering 
 (ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง) 
   รวม 6 หน่วยกิต  
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
301416 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
 Production Planning and Control  
301417 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Plant Design 
309415 สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Electrical, Optical and Magnetic Properties of Materials 
309494 โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 1 1(0-3-1) 
 Materials Engineering Project I 
30xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม 3(x-x-x) 
 Engineering Elective Course 
30xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม 3(x-x-x) 
 Engineering Elective Course  
309390 สัมมนา 1(0-3-1) 
 Seminar 
   รวม 17 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
309411 การเสื่อมสภาพของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Deterioration of Materials 
309416 การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Materials Selection and Design 
309495 โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 2 2(0-6-3) 
 Materials Engineering Project II  
                                                รวม    8    หน่วยกิต  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
001201          ทักษะภาษาไทย        3(2-2-5) 
                 Thai Language Skills 
              ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  และในฐานะเครื่องมือการ
สื่อสาร  เรียนรู้ชนิดของสารประเภทวรรณกรรมร่วมสมัยอย่างกว้างขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปลูกฝังจิตวิสัยความรักการอ่าน รวมทั้งฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์เนื้อหาเพ่ือ
พิจารณาคุณค่าเชิงวรรณศิลป์  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าหรือความเกี่ยวข้องกับสังคมไทย  สังคมโลกใน
บริบทต่างๆ (เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณ์ต่างๆ)  ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย  โดย
เน้นทักษะการอ่านและการเขียนเป็นส าคัญ   
                      The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a 
meaning making tool. Learning about various kinds of modern media including newspapers 
and electronic media.  Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing 
literary values especially relations and values in Thai and global societies in various contexts 
(economics and politics in different situations)  along with developing Thai language skills 
especially reading and writing. 
 
001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน           3(2-2-5) 
            Fundamental English 
  การพัฒนาการฟังภาษา อังกฤษพ้ืนฐาน  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสาร
ในบริบทต่างๆ ในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
          Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar 
for communication in various contexts in preparation for a global society. 
 
001212   ภาษาอังกฤษพัฒนา                  3(2-2-5) 
       Developmental English 
  การได้รับความรู้ทางด้านภาษา อังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝังทักษะด้านต่างๆ ในศตวรรษที่ 
21  และการพัฒนาในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์  เพ่ือให้เข้าใจและสามารถสื่อสาร
ข้อมูลที่แท้จริงของโลกท่ีใช้ในบริบทที่เก่ียวข้องที่แตกต่างกัน 
         Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and 
develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and 
communicate real-world information used in different relevant context. 
 
001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ         3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 
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  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน  การเขียนงาน  และการศึกษา
ค้นคว้าเชิงวิชาการในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
            The development of English skills with an emphasis on academic reading, 
writing and researching in preparation for a global society. 
 
 
001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า     3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  การจัดการ
ความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี 
และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มีความขยัน  อดทน  ชื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 
     The meaning and importance of information, types of information sources, 
Access to different sources of information; application of information technology and 
communication, media and information literacy, knowledge management, selection, 
synthesis, and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense 
of inquiry in students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country. 
 
001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                  3(2-2-5) 
            Language, Society and Culture  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม
พิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา  ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ์  โครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใช้ภาษาในโลกพ้น
พรมแดน 
  The relationship between language and society as well as language and 
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture.  The study 
includes verbal and symbolic communication, new meanings of social and cultural structure, 
changes of language and usages in borderless world.  
 
001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน       3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง 
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,ทัศนศิลป์
,โสตศิลป์ ,โสตทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการ
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ทดลองปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝัง
รสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสัมพันธ์
กับบริบทต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได้  
  Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences and the relationship between the various categories of works of art including 
fine art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art.  Through the 
artistic experience and basic practice on various types of art.  For developing knowledge, 
understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, 
harmonized with the social context in both the global and local levels. 
 
 
 
001225  ความเป็นส่วนตัวของชีวิต        3(2-2-5) 

          Life Privacy 
                     ปรัชญาและความรู้พ้ืนฐานทางด้านความเป็นส่วนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทางด้าน
ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัยและเคหสถาน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพิทักษ์สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน 
                     Philosophy and basic knowledge of privacy.   Human rights, privacy law. 
Privacy regarding private information, health, residence, and information technology. 
Protection of privacy, privacy in daily life. 
 
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล        3(2-2-5) 

Ways of Living in the Digital Age 
  พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทต่างๆ  การสืบค้น  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สิทธิและการสร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 
  Development of skills in media usage, various computer equipment 
utilization, inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness 
and individual responsibility to the society in communication behaviors. 
 
001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา        3(2-2-5) 

Music Studies in Thai Culture 
ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทต่างๆ ในวิถีชีวิต รวมทั้งบทบาทหน้าที่ คุณค่า 

ด้านสุนทรียภาพและความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม 
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Uniqueness and development of various genres of music in Thai Culture 
Including its roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and Thai 
culture. 
 
001228  ความสุขกับงานอดิเรก        3(2-2-5) 
  Happiness with Hobbies 
  แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพ้ืนฐานของการสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต  การคิด
อย่างสร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม   
  Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, 
Creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 
 
001229   รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย       3(2-2-5) 

Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 
            สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณค่าความหมายในการใช้ชีวิต การรู้จักรับฟังผู้อ่ืนอย่าง
ลึกซึ้ง การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตน การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน การค านึงถึงบริบทด้านสังคม
เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
 
 

          Mindfulness, self- reflection, meaning of life, deep listening, handling 
emotions, empathy and consideration of the social economic cultural and environmental 
context, living and working constructively with others. 

 
001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5)
  Philosophy of Life for Sufficient living 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการ
ด าเนินชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานใน
ทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อ
สังคม 

Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude, 
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence 
success in all aspects of life and profession of respected people. 
 
001232  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต        3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
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                    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรม
การใช้สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21  
                   The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human 
rights, media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the 
laws relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the 
developments towards the 21st century. 
 
001233  ไทยกับประชาคมโลก       3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community  
   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ   
ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต 
การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง  การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคมไทยและสังคมโลก 
   Relations between Thailand and the world community under changes over 
time premodern period to since the present day and roles of Thailand in the world forum 
including future trends, applications of knowledge in self- improvement, ethic of life 
management and being a good citizen of Thailand and the world. 
 
001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น      3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 

อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา- 
ท้องถิ่น  และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, 
ritual practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom. 
 
001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม      3(2-2-5) 

          Politics, Economy and Society 
  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล  การเมืองพ้ืนฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา  การปกครอง
ประเทศไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพื้นฐาน  การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  มนุษย์กับสังคม  สังคมวิทยาพ้ืนฐาน  การจัดระเบียบสังคม  การขัด
เกลาทางสังคม  ลักษณะสังคม  เอกลักษณ์สังคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  เพื่อใช้ในการด ารงชีวิต
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ให้อยู่รอดได้ตามกระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธ์ของระบบ
โลกกับประเทศไทย 
  Meaning and relationship of politics, economy and society, development of 
international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and 
developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in 
terms of economy, fundamental economy, the development of economy and society of 
Thailand, human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social 
characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to 
one’s living in a dynamic world of change in politics, economy and society and relationships 
of world and Thai systems. 
 
001236  การจัดการการด าเนินชีวิต       3(2-2-5) 

Living Management  
            ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความส าเร็จที่
ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้
ชีวิตให้ทันสมัยรู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการด า เนินชีวิตท่ามกลางพลวัตของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 ที่จ าเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
           Living Management:  knowledge and skills concerning role, duty and human 
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, 
thinking skills and being updated with modern science and technology in daily life.  Living 
ethically along the dynamics of 21th century which is essential to the members of ASEAN 
Community as well as world community. 
 
001237  ทักษะชีวิต        3(2-2-5) 
  Life Skills  
  ความรู้ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการ
ปรับตัว ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการก าหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ใน
สังคมและในสังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้างภาวะ
ผู้น าและการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as 
a member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes 
in a society, life and career skills 21st century, flexibility and adaptability skills, creativity and 



- 39 - 

 

self- direction skills, intra- social and cross culture interaction skills, productivity and 
accountability skills, leadership and responsibility skills. 
 
001238  การรู้เท่าทันสื่อ        3(2-2-5) 

Media Literacy 
           กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ 

ทฤษฎีสื่อศึกษา ได้แก่ มายาคติ สัญญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร่วมสมัย 
และ     สื่อดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์สารที่มาพร้อมกับสื่อแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนในยุคปัจจุบัน 
  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. 
Understanding of media effect theories such as myth semiology and advertising concept, 
attributes and influence of contemporary and digital media. Analyzing of contents on every 
current platform. 
 
001239  ภาวะผู้น ากับความรัก        3(2-2-5) 

Leadership and Compassion 
                     ความส าคัญของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษท่ี 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิตด้วยความ
รัก  การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็น
แนวทางในการท าจริงของผู้เรียน 

          The importance of leader, leadership in the 21 st century, learning and living 
with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as 
a guideline for learners' own activities. 

 
001241  ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
                    Western Music in Daily Life 
                     สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภท
ของบทเพลงในชีวิตประจ าวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรี
ตะวันตกในชีวิตประจ าวัน  
                     Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music. 
Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process 
of Western music in daily life. 
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001242  การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม     3(2-2-5) 
                     Creative Thinking and Innovation 
                     กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา การ
สร้างและการเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บข้อมูล 
การด าเนินผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ าๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การท างานให้
ส าเร็จในทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับ
ความขัดแย้ง 
                      Innovation development process; means of accessing customers’ mind and 
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough 
prototypes, testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-
test cycles, getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, 
giving constructive comments and managing conflicts.   
 
001251    พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม      3(2-2-5) 
                     Group Dynamics and Teamwork 
  พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของกลุ่ม 
สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยนทัศนคติ
ของกลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และเครือข่าย 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม 
  Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group 
characterization, group’ s environments, interpersonal relations versus group involvement, 
group persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model, 
guideline to create Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and 
practice of teamwork. 
 
001252    นเรศวรศึกษา        3(2-2-5) 
                     Naresuan Studies 

พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศท่ีสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคนไทย
ที่   พึงประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้   ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความเสียสละ 
ความชื่อสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา 
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                       Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning the 
kingdom such as economy, society and international affairs reflecting Thai identity in various 
aspects namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, 
loyalty and their tolerance for troubles. 
 
 
 
 
 
001253          การเป็นผู้ประกอบการ                 3(2-2-5) 
           Entrepreneurship  
                    การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทาง
ธุรกิจ การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้
และการประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจใหม่
นั้น  เรียนรู้ความกดดันจากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่ เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการ  แนะน ามุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชา
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เครือข่ายทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน    
                    The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find 
business ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses 
on identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success. 
Exposure to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior 
of entrepreneurs.   Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other 
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for sustainable survival. 
 
001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม            3(2-2-5) 
    Man and Environment 
                     ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
และระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขต
การรองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรม
สิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
       Ecosystems and biodiversity, man- nature and ecosystem service, human 
structure and system change that effects on environment, planetary boundary, climate 
change, sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building, 
and environmental public participation. 
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001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของ
เทคโนโลยีในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงใน
การใช้งานระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การ
เผยแพร่สื่อทางเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Evolution of computer technology from past to present and a possible  
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer 
network, Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data 
management, information system, office automation software, multimedia technology, web-
based media publishing, web design and development and an influence of technology on 
human society. 
 
001273   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

Mathematics and Statistics in Everyday life  
ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย การวัดในมาตรา

วัดต่างๆ การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอนใน
การส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะ
เป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 

Fundamental knowledge of Mathematics and Statistics for everyday life 
including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of 
geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, 
data collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and 
introduction to statistical decision making. 

 
001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
            Drugs and Chemicals in Daily Life  
                     ความรู้ เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึง
เครื่องส าอางและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิต ประจ าวันที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และการ
จัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
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            Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including 
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health 
as well as their proper selection and management for health and environmental safety. 
 
001275  อาหารและวิถีชีวิต       3(2-2-5) 

Food and Life Style  
บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค 

อาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรม
การบริโภคของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความ
ต้องการของร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิต
กับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption  
behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption 
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic 
needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style according in 
the age of globalization. 
 
 
 
 
 
 
 
001276  พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว      3(2-2-5) 

Energy and Technology around Us  
ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า  

พลังงาน เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางอ้อม  
สถานการณ์พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ์
พลังงานอย่างมี  ส่วนร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
พลังงาน 

Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy 
sources and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; 
relationship between technology and energy consumption; direct and indirect energy 
consumption; global warming and related energy situation; current issues and relationship 
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to energy and technology; participation in energy conservation; efficient energy use and 
proactive approach to energy issuers. 
 
001277  พฤติกรรมมนุษย์         3(2-2-5) 
  Human Behavior 

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม  พ้ืนฐานทาง 
ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวข้องกับการมี
สติ  การรับรู้ เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุษย์ทาง
สังคม  พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological  
basis and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness and its 
involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent 
and others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and 
applications in daily life. 
 
001278   ชีวิตและสุขภาพ        3(2-2-5) 
   Life and Health  
                     ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  Life and health behavior, health care and promotion for each age group 
including the implementation of the health knowledge and skills for continuous 
improvement of the quality of life for oneself and other. 
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001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี 
พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

The role of science and technology with concentration on both biological  
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms 
and environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, 
earth, space and the new frontier of science and technology. 
 
001281  กีฬาและการออกก าลังกาย      1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
  การเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
  The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and 
physical fitness test. 
 
252182    แคลคูลัส 1                                     3(3-0-6) 
  Calculus I   
  การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย ลิมิตและความต่อเนื่อง
อนุพันธ์  ปริพันธ์ และการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ   
  Mathematical Induction, algebraic and transcendental functions, limit and 
continuity, derivative and its Applications, techniques of integration, improper integrals 
 
252183  แคลคูลัส 2        3(3-0-6) 
  Calculus II 
  วิชาบังคับก่อน: 252182 แคลคูลัส 1 
  Prerequisite: 252182 Calculus I 
  ล าดับและอนุกรม การทดสอบอนุกรม อนุกรมก าลัง  อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมโลรองต์เมท
ริกซ์ และตัวก าหนด ค่าล าดับชั้นของเมทริกซ์ การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมท
ริกซ์ หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานและมิติ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและ
เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ 
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  Sequences and series, tests of series, power series, Taylor’s series, Laurent’s 
series, matrices and determinants, rank of matrices, solutions to systems of linear equations, 
Cramer’ s rule, vector spaces, subspaces, bases and dimension, linear transformations, 
eigenvalues and eigenvectors 
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252284  แคลคูลัส 3                                   3(3-0-6) 
 Calculus III 
 วิชาบังคับก่อน:   252183 แคลคูลัส 2  
 Prerequisite:   252183 Calculus II 
 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่หนึ่งและอันดับสูง วิธีหาผลเฉลยเชิงวิเคราะห์และเชิง
ตัวเลข  การแปลงลาปลาซกับการแก้สมการเชิงอนุพันธ์  พีชคณิตของเวกเตอร์  ไดเวอร์เจนซ์  เคิร์ล การหา
อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันหลายตัวแปร อินทิกรัลตามเส้น ตามผิว และตามปริมาตร  ระบบพิกัดเชิง
ขั้ว  ทฤษฎีบทของกรีน เกาส์และสโตกส์  
 Linear differential equations of first and higher order; analytical and numerical 
solution; Laplace transforms and their applications; vector fields; divergence; curl 
differentiation and integration of several variables; line integrals; surface integrals; Green’s 
theorem; Gauss’s theorem and Stokes’s theorem 
 
256101 หลักเคมี          4(3-3-7) 
 Principles of Chemistry 
 โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง 
แก๊ส ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียส์ และเคมี
สิ่งแวดล้อม 
 Atomic structure, periodic table and properties of elements, chemical 
bonding, stoichiometry, solid, gas, liquid and solution, thermodynamics, chemical kinetics, 
acid-base, electrochemistry, nuclear chemistry and environmental chemistry 
 
261101 ฟิสิกส์ 1                                        4(3-2-7) 
 Physics I 
 ศึกษาการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 มิติ และ 2 มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งาน
และพลังงาน กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล การ
สั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โม
ไดนามิกส์และเครื่องกลจักรความร้อน ทฤษฎีจลน์ 
 Vector motion in one dimension; motion in two and three dimensions; the 
law of motion; circular motion and other applications of newton’ s law; work and energy; 
potential energy and conservation of energy; linear momentum and collisions; rotation of 
rigid body about fixed axis; rolling motion; angular momentum and torque; oscillatory 
motion; wave motion; sound waves; superposition and standing waves; fluid mechanics; 
thermodynamics the kinetic energy of ideal gases 



- 48 - 

 

  



- 49 - 

 

261102  ฟิสิกส์ 2                4(3-2-7) 
 Physics II 
 ไฟฟ้าสถิต กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและไดอิเล็กตริก สนามแม่เหล็ก 
แหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์และความเหนี่ยวน า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ แสง ทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพ ควอนตัมฟิสิกส์เบื้องต้น อะตอมมิกและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
 Statics electrics, Gauss’ s law, electric potential, capacitance and dielectrics, 
current and resistance, direct current circuits, magnetic fields, sources of the magnetic field, 
Faraday’ s law and inductance, alternating current circuits, light, relativity, introduction to 
quantum physics, atomic physics and nuclear physics 
 
300301  ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

Technopreneur   
  ความเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ชนิดของผู้ประกอบการและ
แนวคิด ผู้ประกอบการบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี แนะน าเทคโนโลยีเวนเจอร์/สตาร์ทอัพ ส่วนประกอบต่างๆ 
ในการสร้างเทคโนโลยีเวนเจอร์/สตาร์ทอัพ รวมถึง การเสาะหาโอกาสและการประเมิน ความคิดสร้างสรรค์ 
การสร้างทีม การหาลูกค้า การวิเคราะห์ตลาด การสร้างผลงานให้ประสบความส าเร็จ โมเดลทางธุรกิจ 
ทรัพย์สินทางปัญญา การน าเสนอแผนธุรกิจและการหาแหล่งเงินทุน 

Entrepreneurship, characteristics of entrepreneurs, types of entrepreneurs 
and entrepreneurial concepts, technology based entrepreneur, introduction to technology 
ventures/startups, different elements of technology venture creation including opportunity 
identification and validation, ideation, teaming, customer discovery, market analysis, 
minimum viable product development, business models, intellectual property, pitching and 
capital raises. 
 
300302  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ           3(2-2-5) 
  Communicative English for Professional Purposes   

ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยค การ
สรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความคิดเห็น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ
ฝึกน าเสนอผลงานการค้นคว้าหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
                Practice listening and speaking english with emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions, sentence structures summarizing, analyzing, interpreting, expressing 
opinions for academic and professional purposes, practice giving oral presentations on 
academic research related to students’ educational fields with effective delivery in English 
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301100 การฝึกการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรพ้ืนฐาน                                      1(0-3-1) 
 Basic Tool and Machine Workshops 
 การฝึกการใช้และการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในโรง
ปฏิบัติการ อันได้แก่ งานวัด งานเครื่องมือพ้ืนฐาน งานเครื่องจักร งานเชื่อมและงานโลหะแผ่น 
 Practice and Safety operating with tools and machine in workshop; measuring 
Instrument, basic instrument, machining, welding, and sheet metal works 
 
301303 สถิติวิศวกรรม                                                                          3(3-0-6) 
 Engineering Statistics 
 วิชาบังคับก่อน: 252182 แคลคูลัส 1 
 Prerequisite: 252182 Calculus I 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและ
แบบต่อเนื่อง ค่าคาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชัน การทดสอบสมมุติฐานและการอนุมานทางสถิติ การถดถอย
เชิงเส้นตรงและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการประยุกต์ใช้กระบวนการทางสถิติในการ
แก้ปัญหา 
 Probability Theory; random variables; discrete and continuous probability 
distribution; expected value and moments; hypothesis testing and statistical inference; 
regression and correlation; analysis of variance and application of statistical methods in 
problem solving 
 
301313 การควบคุมคุณภาพ                                                                     3(3-0-6) 
 Quality Control  
 วิชาบังคับก่อน: 301303 สถิติวิศวกรรม 
 Prerequisite: 301303 Engineering Statistics 
 บทน าการจัดการคุณภาพ การจัดการการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 
ความเชื่อถือได้เชิงวิศวกรรมส าหรับการผลิต บทน าเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ 
 Introduction to quality management; quality control management, quality 
control techniques; engineering reliability for manufacturing; introduction to quality 
management system 
 
301331 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม                                          3(3-0-6) 
 Industrial Work Study 
 วิชาบังคับก่อน: 301100 การฝึกการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรพ้ืนฐาน 
 Prerequisite: 301100 Basic Tool and Machine Workshops 
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 ความรู้ ประวัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และ การน าไปใช้ ด้านการศึกษาการเคลื่อนไหว และ
เวลารวมถึง แผนภูมิกระบวนการ ผังการไหล แผนภูมิคน/เครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด 
หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การจับเวลาโดยตรง การให้อัตราความเร็ว ระบบข้อมูลมาตรฐาน การสร้าง
สูตรการหาเวลา การสุ่มงาน ค่าแรงจูงใจแบบต่าง ๆ และการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการศึกษาการเคลื่อนไหว 
และเวลา 
 Knowledge, History, Procedures and application of ธhe motion and time 
study including Process chart, flow diagram, man-machine chart, micro-motion study, 
principle of motion economy, direct time study, performance rating, standard data system, 
time formulas, work sampling, Incentives system and application of motion and time study 
equipment 
 
301340 กรรมวิธีการผลิต                                                                        3(3-0-6) 
 Manufacturing Processes 
 วิชาบังคับก่อน: 256101 หลักเคมี และ 261102 ฟิสิกส์ 2 
 Prerequisite: 256101 Principles of Chemistry and 261102 Physics II 
 ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต เช่น การหล่อ การขึ้นรูป การก าจัดวัสดุส่วนเกิน
ออก การขัดผิวโลหะด้วยเครื่องจักรแบบต่าง ๆ การตัดโลหะ และการเชื่อม การผลิตเกลียวและเฟือง 
เทคโนโลยีการเชื่อม การขึ้นรูปโลหะชั้นสูง และเครื่องจักรสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและ
กระบวนการผลิต คุณสมบัติของโลหะ เครื่องกลส าหรับการผลิต เทคนิคการหล่อโลหะ กรรมวิธีทางความ
ร้อน และพ้ืนฐานของต้นทุนการผลิต 
 Theory and concept of manufacturing processes such as casting, forming, 
machining, grinding by using machines, cutting and welding; thread and gear manufacturing, 
welding technology, advanced metal forming and modern machines; material and 
manufacturing processes relationships; properties of metal, machines for forming processes, 
foundry technique and fundamental of manufacturing cost 
 
301342 วิศวกรรมความปลอดภัย   3(3-0-6) 
 Safety Engineering   
 ความส าคัญของความปลอดภัยในโรงงาน สภาพภัยเสี่ยงและอุบัติ เหตุในโรงงาน
อุตสาหกรรม ความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ การป้องกันความสูญเสียหรือแก้ไขอุบัติเหตุโดยการ
ออกแบบ การวิเคราะห์และการควบคุมสภาพภัยเสี่ยงจากสถานที่ท างาน หลักการจัดการความปลอดภัย 
กฎหมายความปลอดภัย องค์ประกอบด้านมนุษย์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น  
 Safety in factory, hazards and accident in industry, frequency and severity of 
accident, loss prevention and solving accident problems by design, analysis and control of 
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workplace hazards, safety management, safety laws, human element and industrial 
psychology 
 
301416 การวางแผนและควบคุมการผลิต                         3(3-0-6) 
 Production Planning and Control 
 การน าเข้าสู่ระบบผลิตแบบต่าง ๆ เทคนิคของการพยากรณ์ การจัดการของคงคลัง การ
วางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการท าก าไร เพ่ือการตัดสินใจ การจัดตารางการ
ผลิต และการควบคุมการผลิต 
 Introduction to production systems, forecasting techniques, inventory 
management, production planning, cost and profitability analysis for decision making, 
production scheduling production control  



- 54 - 

 

301417 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                              3(3-0-6) 
 Industrial Plant Design   
 วิชาบังคับก่อน: 301331 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม   
 Prerequisite: 301331 Industrial Work Study 
 หลักการออกแบบโรงงาน การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน ปัญหาในการวางผังโรงงาน รูปแบบ
เบื้องต้นในการวางผังโรงงานการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต การวิเคราะห์การไหลของวัสดุ 
การวางแผนและวิเคราะห์สิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการผลิต การก าหนดความสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน ผังโรงงานแบบต่าง ๆ ส าหรับงานบริการ และงานสนับสนุนการผลิต การขนถ่ายวัสดุ การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางผังโรงงาน 
 Principles of industrial plant design, plant location selection, plant layout 
problems, basic type of plant layout, product and process analysis, material flow analysis, 
facilities planning and analysis, activity relationship determination, layout types of auxiliary 
and supporting units, material handling system, computer aided plant layout 
 
302111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1   3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics I 
 วิชาบังคับก่อน : 252182 แคลคูลัส 1 และ 261101 ฟิสิกส์ 1 
 Prerequisite: 252182 Calculus I and 261101 Physics I 

บทน าเกี่ยวกับสถิตยศาสตร์ การวิเคราะห์ระบบแรง 2 มิติ 3 มิติ การประยุกต์ สมการ
ส าหรับ สมการสมดุลในการวิเคราะห์แรง โครงถัก โครงกรอบ เครื่องจักรกล การวิเคราะห์แรงกระจายบน
คาน ความเสียดทานแห้ง งานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนต์ความเฉื่อยของพ้ืนที่ บทน าเกี่ยวกับพลศาสตร์ 

Introduction to statics; force system analysis:  two- dimensional, three-
dimensional; applications of equilibrium equation for force analysis:  truss, frame, machine; 
distributed force analysis of beam; dry friction; virtual work and stability; area moment of 
inertia; Introduction to dynamics. 
 
302151 เขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-5) 
 Engineering Drawing 
 การเขียนตัวอักษร การฉายภาพแบบออโธกราฟฟิค การเขียนแบบออโธกราฟฟิคและการ
เขียนภาพสามมิติ การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ภาพตัด วิวช่วยและแผ่นคลี่ การเขียนแบบร่าง
ด้วยมือ การเขียนแบบโดยละเอียดและการเขียนแบบการประกอบ พ้ืนฐานการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
 Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial 
drawings, dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; 
freehand sketches, detail and assembly drawings, basic computer-aided drawing  
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303206 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 4(3-3-7) 
 Introduction to Electrical Engineering 
 วิชาบังคับก่อน: 261102 ฟิสิกส์ 2 
 Prerequisite: 261102 Physics II 
 หลักการเบื้องต้นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบกระแสตรงและแบบกระแสสลับ แรงดัน 
กระแส ก าลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง แนะน าเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า 
และการใช้งานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า หลักการระบบไฟฟ้าก าลังแบบหนึ่งเฟส และแบบสามเฟส วิธีการส่ง
ก าลังไฟฟ้า แนะน าเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
 Basic DC and AC circuit analysis; voltage; current and power; transformers; 
introduction to electrical machinery; generators, motors and their uses; concepts of single 
phase and three-phase systems; method of power transmission; introduction to some basic 
electrical instruments 
 
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Programming 
 แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ภาษาโปรแกรมในปัจจุบัน การปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม 
 Computer concepts; computer components; Hardware and software 
interaction; Current programming language; Programming practices. 
 
309100 แนะน าวิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ 1(0-3-1) 
 Introduction to Materials Engineering Profession 

แนะน าวิชาชีพวิศวกรรมวัสดุในแขนงต่างๆ วิธีการเรียนและการท างานในสาขาวิศวกรรม
วัสดุ  ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ  และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมวัสดุด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
  Introduction to materials engineering profession in various fields, how to learn 
and to work in the field of materials engineering, practice in systematic thinking and solving 
materials engineering problem using systematic mathematic and scientific method 

 
309200 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials 
 วิชาบังคับก่อน: 256101 หลักเคมี  
 Prerequisite: 256101 Principle of Chemistry  
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 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ และกระบวนการผลิต สมบัติเชิงกลและการ
ประยุกต์ใช้ ของวัสดุประเภทโลหะ โพลิเมอร์ เซรามิค และวัสดุประกอบ แผนภูมิสมดุลย์ กรรมวิธีทางความ
ร้อน การแตกหัก การกัดกร่อน และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 Study of relationship between structures, properties and production 
processes; mechanical properties and application of main groups of engineering materials 
i. e.  metals, polymers, ceramics and composites; phase equilibrium diagrams and their 
interpretation; heat treatment, fracture, corrosion and materials degradation  

 
309210 โลหการกายภาพ  3(3-0-6) 
 Physical Metallurgy 
 โครงสร้างผลึกของโลหะ ความบกพร่องของผลึก สมบัติและการใช้งานของโลหะผสม โลหะ
กลุ่มเหล็ก โลหะนอกกลุ่มเหล็ก การวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและจุลภาค การเกิดนิวเคลียส การแข็งตัว 
ดิสโลเคชัน การแปรรูปถาวรในโลหะ แผนภูมิสมดุล 
 Crystal structures of metals; defects of crystal; properties and applications of 
alloys, ferrous and nonferrous metals; analysis of macro and micro structure; nucleation; 
solidification; dislocation; plastic deformation in metals; equilibrium phase diagram 
 
309211  ปฏิบัติการทางวัสดุ 1       1(0-3-1) 

Materials Laboratory I 
 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล กระบวนการขึ้นรูปโลหะ การทดสอบและการวิเคราะห์
สมบัติทางกล ทางกายภาพ และทางเคมีของวัสดุโลหะ 
 Mechhanical engineering laboratory; metal processing; testing and analysis of 
mechanical, physical and chemical properties of metal materials 

 
309212 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics of Materials 
 วิชาบังคับก่อน: 252182 แคลคูลัส 1 
 Prerequisite: 252182 Calculus I 
 กฏข้อที่หนึ่งและกฏข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โนด พลังงาน เอนโทรปี  การ
ถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น และการแปลงพลังงาน ความสมดุลในกระบวนการที่ความดันคงที่ พลังงานอิสระ
ของกิบส์ อุณหภูมิ ความดัน ศักย์ทางเคมี สมดุลของผสมในสภาวะแก๊ส สมดุลระหว่างของแข็ง ของเหลว
และแก๊ส แผนภูมิพลังงานอิสระของกิบส์ พฤติกรรมสารละลาย 
 First law and second law of thermodynamics; Carnot cycle; energy; entropy; 
basic heat transfer and energy conversion; equilibrium in constant pressure processes; Gibbs 
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free energy; temperature; pressure; chemical potential; equilibrium in gas mixtures; 
equilibrium between solid, liquid and gas phases; Gibbs free energy diagram; solution 
behavior 
 
309312 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Mechanical Behavior of Materials 
 การเสียรูปแบบยืดหยุ่น และแบบหยุ่นหนืด การเสียรูปแบบถาวร ข้อบกพร่องของผลึก 
เช่น แบบจุด แบบเส้น แบบผิว และแบบปริมาตร กลไกการเพ่ิมความแข็งแรง ภาพรวมระดับมหภาคของ
การแตกหัก การคืบ และความล้า การทดสอบทางกล 
 Elasticity and viscoelasticity; plasticity; imperfections i.e. point, line interfacial 
and volume matrix defects; strengthening mechanisms; macroscopic aspects of fracture, 
creep and fatique; mechanical testing  
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309313 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในกระบวนการทางวัสดุ 3(3-0-6) 
 Transport Phenomena in Materials Processing 
 วิชาบังคับก่อน: 309212 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 
 Prerequisite: 309212 Thermodynamics of Materials 
 ความร้อน ของไหล การไหลของมวลในกระบวนการทางวัสดุ ความหนืด การไหลแบบ
ราบเรียบ การไหลแบบปั่นป่วน สมดุลมวล สมดุลพลังงาน การน า การพา และการแผ่รังสีความร้อน 
 Heat; fluid; mass flow in materials processing; viscosity; laminar flow; 
turbulent flow; mass balance; energy balance; thermal conduction, convection and radiation 
 
309314 วัสดุพอลิเมอร์  3(2-2-5) 
 Polymeric Materials    
 วัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้น ชนิดของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมีของพอลิ
เมอร์น้ าหนักโมเลกุลและการแจกแจงน้ าหนักโมเลกุล ชนิดและโครงสร้างโมเลกุลของพอลิ เมอร์ โครงสร้าง
ผลึกและอสัญฐานของวัสดุพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ร่วมและพอลิเมอร์ผสม การเลือกใช้และการประยุกต์ใช้วัสดุ
พอลิเมอร์ หลักการของกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์  
 Introduction to polymeric materials; types of polymerization reactions, 
chemical structure of polymers; molecular weight and molecular weight distribution; types 
and molecular structure of polymers; crystalline and amorphous polymers; copolymer and 
polymer blends; selection and application of polymeric materials; principles of polymer 
processing 
 
309315  ปฏิบัติการทางวัสดุ 2  1(0-3-1) 
               Materials Laboratory II 
 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ การวางผังโรงงาน วิศวกรความปลอดภัย กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ การทดสอบและ
การวิเคราะห์สมบัติทางกล ทางกายภาพ และทางเคมีของวัสดุพอลิเมอร์  
 Industrial engineering laboratory; production planning, production control, 
quality control, plant design, safety engineering, polymeric processing; testing and analysis 
of mechanical, physical and chemical properties of polymeric materials 
 
309317 วัสดุเซรามิก  3(2-2-5) 
 Ceramic Materials    
 ชนิดของเซรามิก วัตถุดิบ โครงสร้างของเซรามิก องค์ประกอบทางเคมีของเซรามิกออกไซด์ 
และไม่ใช่ออกไซด์ ชนิดของเซรามิกทางวิศวกรรม สมบัติของเซรามิก โครงสร้างของซิลิเกตและแก้ว การใช้
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งานเคลือบ การเผา การสะตุ การกลายเป็นเฟสแก้ว ชนิดและสมบัติของวัสดุทนไฟและซีเมนต์ กระบวนการ
ผลิตเซรามิก กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก 
 Types of ceramics; raw materials; structures of ceramics; chemical 
compositions of oxide and non- oxide ceramics; types of engineering ceramics; ceramic 
properties; structures of silicates and glasses; glaze application; firing; sintering; vitrification; 
types and properties of refractory and cement; ceramic processing; fabrications of ceramics  



- 60 - 

 

309318  ปฏิบัติการทางวัสดุ 3  1(0-3-1) 
               Materials Laboratory III 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปเซรามิก การทดสอบและการวิเคราะห์สมบัติทางกล 
ทางกายภาพ และทางเคมีของวัสดุเซรามิก 
 Laboratory work for ceramic processing; testing and analysis of mechanical, 
physical and chemical properties of ceramic materials 
 
309319 การจ าแนกคุณลักษณะของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Materials Characterization   
 หลักการของการจ าแนกคุณลักษณะของวัสดุ การวิเคราะห์พ้ืนฐานทางเคมี เทคนิคสเปก
โตสโคปี การวิเคราะห์ผิว และการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง  การตรวจสอบ
สัณฐานด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ 
การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน 
 Principles of materials characterization; basic chemical analysis; spectroscopy 
techniques; surface analysis and microstructural investigation using optical microscopy 
technique; morphological properties investigation using electron microscopy technique; 
crystals structure analysis using X-ray diffraction technique; analysis of thermal properties 
 
309390  สัมมนา                1(0-3-1) 

Seminar 
น าเสนอผลงานและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมวัสดุ 

 Presentation and discussion of interesting topic in Materials Engineering 
 
309391 ฝึกงานด้านวิศวกรรมวัสดุ 6 หน่วยกิต  
 Training in Materials Engineering   (ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง) 
 การฝึกฝนทั้งทักษะทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมวัสดุกับภาคเอกชน 
หรือองค์กรของรัฐ การฝึกงานอย่างน้อย 270 ชั่วโมง  
 Academic and work- related skills training at private sectors or governmental 
institutions; training at least 270 hours 
 
309411 การเสื่อมสภาพของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Deterioration of Materials   
 วิชาบังคับก่อน: 309319 การจ าแนกคุณลักษณะของวัสดุ  
 Prerequisite: 309319 Materials Characterization 
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 การเสื่อมสภาพของโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์และวัสดุเชิงประกอบ การกัดกร่อน การ
เสื่อมสภาพทางเคมี การเสื่อมสภาพทางกล การเสื่อมสภาพทางความร้อน 
 Deterioration of metal, ceramic, polymeric and composite materials; 
corrosion; chemical deterioration; mechanical deterioration; thermal degradation  
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309415 สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ 3(3-0-6)  
 Electrical, Optical and Magnetic Properties of Materials   
 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ ทฤษฎีควอนตัม ระดับของพลังงาน การถ่ายโอน
อิเล็กตรอนอิสระ วัสดุกึ่งตัวน า สมบัติของวัสดุไดอิเล็กตริก สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ  
 Electronic structures of materials; quantum theory; energy levels; free 
electron transportation; semiconductors, properties of dielectric materials; electrical, 
optical, and magnetic properties of materials 
 
309416 การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Materials Selection and Design   
 การเลือกวัสดุส าหรับระบบวิศวกรรม แผนภูมิการเลือกวัสดุ การเลือกวัสดุโดยการเลือก
กระบวนการภายใต้เงื่อนไขหลายข้อ การเลือกกระบวนการการขึ้นรูป 
 Selection of materials for engineering systems; materials selection chart; 
materials selection by multi-constrains process selection; fabrication process selection 
 
309418         วัสดุเชิงประกอบ                                                                    3(2-2-5) 
                   Composite Materials                                                           
                   วัสดุเชิงประกอบที่เสริมแรงด้วยเส้นใยและอนุภาค กระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบเนื้อพ้ืน 
โลหะ เซรามิก และพอลิเมอร์ กรรมวิธีการข้ึนรูป การประยุกต์ใช้งาน กลศาสตร์ของวัสดุเชิงประกอบ สมบัติ
ที่ข้ึนกับทิศทางของเส้นใยเสริมแรงในวัสดุเชิงประกอบ สมรรถนะ ความล้า แรงกระแทก รอยต่อ การ
ออกแบบและการเชื่อมต่อเนื้อพ้ืนโลหะ เซรามิก และพอลิเมอร์ ในวัสดุเชิงประกอบ 

Fiber and particulate reinforced composites; manufacturing of metal, 
ceramic, and polymeric matrix composites; fabrication; applications; mechanics of 
composite materials; anisotropic properties of fiber reinforced composites; performances; 
fatigue; impact; interfaces; design and joining of metal, ceramic, and polymeric matrix 
composites; 
 
309422  วิศวกรรมพ้ืนผิว 3(2-2-5) 
 Surface Engineering 
 ศึกษากระบวนการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการเคลือบผิวชิ้นงาน คาร์บูไรซิง ไนไตรดิง 
การชุบแข็งด้วยเปลวไฟ การชุบเคลือบผิวด้วยไอเคมี การชุบเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพ การพ่นโลหะ 
การฝังอิออน 
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 Study of various processes and technologies in surface coating; carburizing; 
nitriding; flame hardening; chemical vapor deposition; physical vapor deposition; metal 
spraying; ion implantation  
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309431 เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะ 3(2-2-5) 
 Metal Forming Technology   
 วิชาบังคับก่อน: 309312 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ 
 Prerequisite: 309312 Mechanical Behavior of Materials 
 หลักการเบื้องต้นการขึ้นรูปโลหะ ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการรีดโลหะ การตีขึ้นรูป การดึง
ขึ้นรูปและการดึงอัดขึ้นรูป ข้อบกพร่องของชิ้นงาน และวิธีการแก้ไข 
 Fundamentals of metal forming; theory and method of rolling, forging, 
drawing and extrusion processes, defect in samples and corrective methods 
 
309432 การวิเคราะห์ความวิบัติ 3(2-2-5) 
 Failure Analysis   
 วิชาบังคับก่อน: 309312 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ 
 Prerequisite: 309312 Mechanical Behavior of Materials 
 กระบวนการหาสาเหตุของความวิบัติ การแตกหักแบบเหนียวและแบบเปราะ กลศาสตร์
ของการแตกหัก ความวิบัติที่มีสาเหตุมาจากความล้า ความคืบ การกัดกร่อน และสิ่งแวดล้อม ข้อบกพร่องที่
เกิดจากกรรมวิธีทางความร้อน การผุกร่อนของรอยเชื่อม         
 Investigative procedure of failure; ductile and brittle fracture; fracture 
mechanics; failure due to fatigue, creep, corrosion and environmental; defect due to heat 
treatment; weld decay 
 
309433 การกัดกร่อนของโลหะ 3(2-2-5) 
 Corrosion in Metals   
 หลักการของการกัดกร่อน วิธีการตรวจวัดและการค านวณอัตราการกัดกร่อนโดยใช้เทคนิค   
ทางเคมีไฟฟ้า รูปแบบของการกัดกร่อน การทดสอบการกัดกร่อน การกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมจ าเพาะ 
การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง กรณีศึกษาการวิบัติของวัสดุเนื่องจากการกัดกร่อน สารยับยั้งการกัดกร่อน การ
ป้องกันแบบแอโนดิกและแคโทดิก การเตรียมผิวและการเคลือบผิวเพ่ือบ ารุงรักษา 
 Principles of corrosion; corrosion measurement and corrosion rate calculation 
by electrochemical techniques; forms of corrosion; corrosion testing; corrosion in specific 
environment; corrosion at high temperature; case study of materials failure due to corrosion; 
corrosion inhibitors; anodic and cathodic protection; surface preparation and coating for 
maintenance 
 
309434 โลหะผง 3(2-2-5) 
 Powder Metallurgy   
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 กระบวนการผลิตผงโลหะ การจ าแนกคุณลักษณะผงโลหะ กระบวนการผสมและการข้ึนรูป 
กระบวนการอัดผงโลหะ ทฤษฏีการสะตุ กรรมวิธีทางความร้อน การปรับแต่งขั้นสุดท้าย โลหะวิทยาของ
ชิ้นส่วนโลหะผงที่ผ่านการสะตุ การออกแบบชิ้นส่วนโลหะผง ผลิตภัณฑ์และการใช้งานชิ้นส่วนโลหะผง 
กระบวนการผลิตพิเศษ 
 Metal powder fabrications; metal powder characterization; mixing and 
forming processes; metal powder compaction; sintering theory; heat treatment; finishing 
operation; metallurgy of sintered part; design of powdered metal part; powdered metal 
products and their applications; special processes 
 
309435 วิศวกรรมโลหะผสม 3(2-2-5) 
 Alloys Engineering   
 โครงสร้างและสมบัติของโลหะผสม อะลูมิเนียมผสม ทองแดงผสม ไทเทเนียมผสม นิกเกิล
ผสม การประยุกต์ใช้งานโลหะผสม โลหะผสมส าหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง 
 Structure and properties of alloys; aluminium alloys; copper alloys; titanium 
alloys; nickel alloys; applications of alloys; alloys for high temperature application 
 
309436 โลหะวิทยาของการเชื่อมต่อโลหะ 3(2-2-5) 
 Metallurgy of Metal Joining   
 การเชื่อมต่อโลหะเบื้องต้น การบัดกรี การแล่นประสาน และการเชื่อม สมบัติการเปียกผิว
ของการบัดกรีและการแล่นประสาน ความแข็งแรงของรอยต่อ โลหะวิทยาของกระบวนการเชื่อมต่อในแบบ
ที่แตกต่างกัน ความสามารถในการเชื่อมของโลหะและโลหะผสม การวิเคราะห์ปัญหาเนื่องจากปรากฎการณ์
ทางโลหะวิทยา โครงสร้างจุลภาคของเนื้อเชื่อม การป้องกันและการแก้ไขความเค้นตกค้างและการบิดงอ 
การให้ความร้อนก่อนและหลังการเชื่อม การทดสอบเนื้อเชื่อมแบบท าลายและไม่ท าลาย 
 Introduction to metal joining, soldering, brazing and welding; wetting 
properties of soldering and brazing; strength of joints; metallurgy of various joining processes; 
weldability of metals and alloys; analysis of problems due to metallurgical phenomena; 
microstructure of weld metal; prevention and correction of residual stress and distortion; 
pre- and post-weld heat treatment; destructive and non-destructive testing of welded metal 
 
309437 การแข็งตัวและการหล่อ 3(2-2-5) 
 Solidification and Casting   
 หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ของการแข็งตัวในกระบวนการหล่อขึ้นรูป การเตรียม
น้ าโลหะ การหล่อแบบดั้งเดิมและแบบใกล้ร่างสุดท้าย กระบวนการท ากระสวนและแบบหล่อ การออกแบบ 
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ระบบจ่ายน้ าโลหะ กลไกการแข็งตัวของโลหะ โครงสร้างทางจุลภาคและการควบคุมโครงสร้างทางจุลภาค
ของชิ้นงานหล่อ อิทธิพลของกระบวนการหล่อต่อโครงสร้างและสมบัติ ข้อบกพร่อง แบบจ าลองทางงานหล่อ 
 Fundamentals and applications of solidification in casting processes; 
preparation of molten metal; conventional and near net shape casting; pattern and mold 
modeling; design of gating system; solidification mechanism; microstructure and 
microstructure control of casting samples; influences of casting process on microstructure 
and properties; defect; casting simulation 
 
 
 
 
 
 
309438  วัสดุโลหะสมัยใหม่       3(2-2-5) 

Modern Metallic Materials 
โครงสร้างจุลภาคและสมบัติของวัสดุโลหะยุคใหม่ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างจุลภาคและ

สมบัติของวัสดุ และพัฒนากระบวนการวัสดุโลหะในปัจจุบัน 
Microstructure and properties of advanced metallic materials; relationship 

between microstructure and properties; improvement and development of modern metal 
processing 
 
309439  กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะ      3(3-0-6) 

Heat Treatment of Metal 
  แผนภูมิสมดุลและแผนภูมิการเย็นตัวแบบไม่สมดุล กรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กและ
โลหะนอกกลุ่มเหล็ก การประยุกต์ใช้งาน และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม 

Equilibrium and non-equilibrium phase diagram; heat treatment of ferrous 
and non-ferrous alloys; applications; case study in factories 
 
309452   กระบวนการทางเซรามิก  3(2-2-5) 
 Ceramics Processing 
 คุณลักษณะและลักษณะเฉพาะของวัสดุเซรามิก ขนาดและรูปร่างของอนุภาค ความ
หนาแน่น โครงสร้างรูพรุน สารเติมแต่ง กระบวนการท าให้เกิดการกระจายตัวและการตกตะกอน กลไกของ
การเกิดอนุภาค วิทยากระแส การค านวณอัตราส่วนผสม การผสม การขึ้นรูป กระบวนการหลังการขึ้นรูป 
และกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก 
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 Characteristics and specifications of ceramic materials, particle size and 
shape, density, pore structure, additives, deflocculants and flocculants processes, particle 
formation mechanisms, rheology, calculation of mixtures ratio, mixing, ceramic forming and 
industrial ceramics processing 
 
309453 เซรามิกขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Ceramics 
 วิชาบังคับก่อน: 309317 วัสดุเซรามิก 
 Prerequisite: 309317 Ceramic Materials 
 กลไกการเกิดความบกพร่องในเซรามิก ความยืดหยุ่น ความเหนียว ความแข็งแรงของเซรา
มิก เซรามิกอิเลคทรอนิกส์ วัสดุเชิงประกอบ เซรามิกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์และวิสเกอร์ เซรามิกชีวภาพ เซรา
มิกแม่เหล็ก เซรามิกนาโน  
 Mechanisms of defects in ceramics; elasticity; ductility; strength of ceramics; 
electronic ceramics; composite materials; fiber-  and whisker- reinforced ceramics; 
bioceramics; magnetic ceramics; nanoceramics  
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309454 เทคโนโลยีวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู 3(3-0-6) 
 Refractories and Abrasives Technology  
 กระบวนการผลิตวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู ประเภทของวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู วัตถุดิบ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต การควบคุมการผลิต การค านวณส่วนผสมและการเผา 
โครงสร้างจุลภาคของวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู การควบคุมสมบัติผลิตภัณฑ์ การทดสอบสมบัติ ประยุกต์ใช้
งานของวัสดุทนไฟในอุตสาหกรรมโลหะ ซีเมนต์และเซรามิก 
 Processing of refractories and abrasives; types of refractories and abrasives; 
raw materials; machine and equipment in processing; production control; batch formulation 
calculation and firing; microstructure of refractories and abrasives; control of product 
properties; property testing; applications of refractories in metal, cement and ceramic 
industries 
 
309455 เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก  3(3-0-6) 
 Drying and Firing Technology in Ceramics    
 ทฤษฎี หลักการของกระบวนการอบแห้งและการเผาทางเซรามิก การวัดและควบคุม
ความชื้น ตารางความชื้น แผนภูมิควบคุม ผลของโครงสร้างวัตถุดิบต่อการอบแห้ง การค านวณเวลาอบ 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ การเผาของผลิตภัณฑ์เซรามิก ความปลอดภัยและมลภาวะจากการเผา ข้อบกพร่อง
จากการอบแห้งและการเผา แนวทางการแก้ไข 
 Theory; principles of drying and firing processes in ceramics; measurement 
and humidity control; humidity table; control charts; results of raw materials structure on 
drying; drying time calculation; machine and equipment; firing of ceramic products; safety 
and pollution from firing; defect from drying and firing; corrective method 
 
309456  เทคโนโลยีแก้ว         3(3-0-6) 
 Glass Technology   
 กระบวนการผลิตแก้ว การเตรียมวัตถุดิบ การออกแบบและค านวณส่วนผสม เตาหลอม
แก้ว ส่วนประกอบเตา การควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพ สมบัติทางเคมีของแก้ว สมบัติทางกายภาพ
ของแก้ว การประยุกต์ใช้งาน 
 Glass processing; raw materials preparation; design and batch formulation 
calculation; melted glass furnace; furnace component; processing control and quality 
control; chemical properties of glass; physical properties of glass; applications 
 
309457  วัสดุเซรามิกชีวภาพ  3(3-0-6) 
 Bioceramic Materials   
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 ลักษณะเฉพาะและสมบัติของวัสดุเซรามิกชีวภาพ สภาพเข้ากันได้ทางชีวภาพกับร่างกาย
มนุษย์ การประยุกต์เซรามิกชีวภาพในทางการแพทย์และทันตกรรม กรณีศึกษา 
 Characteristics and properties of bioceramics; biocompatibility with human 
bodies; applications of bioceramics in medicine and dentistry; case study  
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309458 เทคโนโลยีฟิล์มบาง 3(3-0-6) 
 Thin Film Technology  
 สมบัติพ้ืนฐานของฟิล์มบาง และความแตกต่างระหว่างฟิล์มบางกับวัสดุทั่วไป เทคโนโลยี
การข้ึนรูปฟิล์มบาง การเตรียมฟิล์มโดยวิธีทางเคมี และทางกายภาพ การประยุกต์ใช้งานฟิล์มบาง 
 Basic properties of thin films; the different between thin film and bulk 
materials; thin film fabrication technologies; preparation of thin film using chemical and 
physical methods; application of thin films  
 
309459  อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 

Semiconductor Devices 
หลักพ้ืนฐานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า ทฤษฏีบทเบื้องต้น เช่น อิเล็กตรอน และโครงสร้าง

อะตอม สารกึ่งตัวน าชนิดพีและเอ็น การเคลื่อนที่ของประจุ และพาหะ การสร้าง และการประยุกต์ใช้งาน
ของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และอุปกรณ์สารทางแสง 

Principles of semiconductor devices; basic theoretical i. e.  electron and 
atomic structure; n- type and p- type semiconductor; charge and carrier mobility; 
semiconductor device fabrication and applications i.e.  diode, transistor and optoelectronic 
devices 
 
309460 เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Fiber and Textile Technology     
 เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอเบื้องต้น ประเภทเส้นใยที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อิทธิพลของ
โครงสร้างทางเคมีและกายภาพต่อกระบวนการผลิตสิ่งทอและการประยุกต์ใช้งาน กรรมวิธีการผลิตเส้นด้าย
และการผลิตผ้า 
 Introduction to fiber and textile technology; types of fiber utilization in textile 
industry; effect of chemical and physical structure of fiber to textile processing and 
applications, yarn and fabric processing 
 
309461 สารปรับแต่งพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 Polymer Additives     
 สารปรับแต่งเบื้องต้นชนิดต่าง ๆ เช่น สารต้านการออกซิไดซ์ สารช่วยให้พอลิเมอร์เสถียร
ต่อความร้อนและแสงพลาสติกไซเซอร์ สารหล่อลื่น สารช่วยยับยั้งการติดไฟ สารให้สี สารช่วยให้พองตัว 
สารท าให้เกิดนิวเคลียส สารช่วยให้เกิดการเชื่อมโยง สารช่วยปรับปรุงแรงกระแทก และสารตัวเติม การหา
คุณภาพและปริมาณวิเคราะห์ของสารปรับแต่ง 
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 Introduction to several types of additives i.e.  antioxidants, thermal and light 
stabilizers, plasticizers, lubricants, flame retardance, colorants, blowing agents, nucleating 
agents, crosslinking agents, impact modifiers and fillers; qualitative and quantitative analysis 
of additives 
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309463 เทคโนโลยียาง 3(2-2-5) 
 Rubber Technology   
 การจ าแนกคุณลักษณะของยางและการประยุกต์ใช้ เคมีและเทคโนโลยีของกระบวนการคง
รูปของยาง สมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางที่ผ่านกระบวนการคงรูป สารตัวเติมและสารเสริมแรงใน
ยาง และกระบวนการผสมยาง กระบวนการผลิตยาง การทดสอบยาง 
 Characterization of rubber and applications; chemistry and vulcanization 
technology of rubber; physical properties of raw and vulcanized rubber; additives and 
reinforcement for compounding; rubber mixing; rubber processing; rubber testing 
 
309464 เทคโนโลยีการน ากลับมาใช้ใหม่ของพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
 Polymer Recycling Technology   
 การเก็บและการแยกขยะพอลิเมอร์ กระบวนการหลอมเทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซทและ
พอลิเมอร์ผสม กระบวนการแยกสลายด้วยตัวท าละลายและความร้อน การผสมเข้ากันได้และไม่ได้ของการ
น ากลับมาใช้ใหม่พอลิเมอร์ การปรับปรุงพ้ืนผิวและการใช้สารช่วยผสม ความเสถียรและการจ าแนก
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์จากการน ากลับมาใช้ใหม่พอลิเมอร์ 
 Collection and separation of polymer waste; melt processing of thermoplastics, 
thermosets and polymer blends; solvolysis and phyrolytic processes; miscibility and 
immiscibility in polymer recycling; surface modification and compatibilization; stabilization 
and characterization of products from recycled polymers 
 
309465 เทคโนโลยีการเคลือบพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 Polymer Coating Technology   
 พอลิเมอร์ เม็ดสี ตัวท าละลายและสารเติมแต่งที่ใช้ในการเคลือบ วิธีการเคลือบ สูตรผสม 
และการ ทดสอบ การประยุกต์ใช้งาน 
 Polymers, pigments, solvents and additives used in coatings; methods of 
coating; formulation and testing; applications 
 
309466 พอลิเมอร์ผสม  3(2-2-5) 
 Polymer Blends   
 นิยามและชนิดของพอลิเมอร์ผสม หลักการของพอลิเมอร์ผสม เทคนิคการจ าแนกพอลิ
เมอร์ผสม โครงสร้างและสมบัติ เทอร์โมไดนามิกส์และการผสมเข้ากันได้ สารผสม การประยุกต์ใช้งาน 
 Definitions and types of polymer blends; principles of polymer blends; 
polymer blends characterization techniques; structures and properties; thermodynamics 
and miscibility; compatibilizers; applications  
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309467 พอลิเมอร์ชีวภาพ 3(2-2-5) 
 Biopolymers    
 พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต้น   สมบัติ  การเตรียม การผลิต การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์
ชีวภาพ  การประยุกต์ใช้งาน เช่น บรรจุภัณฑ์ การเกษตร ทางการแพทย์  
 Introduction to biopolymers; properties; preparation, production and 
deterioration of biopolymers; applications e.g. packaging, agriculture, and medical   
 
309468 วัสดุพอลิเมอร์และการประยุกต์                                             3(2-2-5) 
 Polymeric Material and Applications    
 เทคโนโลยีใหม่จากวัสดุพอลิเมอร์ การสังเคราะห์ ดัดแปร และการขึ้นรูป การประยุกต์ใช้
งาน เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิง และทางการแพทย์ 
 New technology from polymeric materials; synthesis, modified and 
fabrication; applications i.e. solar cells, fuel cells and medicals   
 
309470 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ  3(2-2-5) 
 Special Problems in Materials Engineering  
 ศึกษาและค้นคว้าปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 
 Study and research of special problems in materials engineering 
 
309471 วัสดุนาโน        3(3-0-6) 
 Nanomaterials    
 วัสดุนาโนเบื้องต้น การสังเคราะห์อนุภาคนาโน การสร้างโครงสร้างนาโน ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติ กระบวนการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างนาโน การจ าแนกลักษณะวัสดุที่มี
โครงสร้างนาโน สมบัติของวัสดุที่มีโครงสร้างนาโน การประยุกต์ใช้งาน 
 Introduction to nanomaterials; synthesis of nanoparticles; formation of 
nanostructures; microstructure and properties relationships; nanostructured materials 
processing; characterization of nanostructured materials; properties of nanostructured 
materials; applications 
 
309472 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมวัสดุ  3(3-0-6) 
 Selected Topics in Materials Engineering   
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมวัสดุ 
 Study of interesting topics in materials engineering  
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309473           ไฟฟ้าเคมีและการประยุกต์   3(3-0-6) 
          Electrochemistry and Applications 
           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าเคมี อุณหพลศาสตร์ และจลนศาสตร์ของกระบวนการทาง
เคมีไฟฟ้า การถ่ายโอนมวลของอุปกรณ์สะสมพลังงาน เช่น แบตเตอรี เซลล์เชื้อเพลิง และตัวเก็บประจุ  
  Basic knowledge on electrochemistry; thermodynamics and kinetics of 
electrochemical processes; mass transport of energy storage devices i.e. batteries, fuel cells 
and capacitors 
 
309474  แบบจ าลองทางวัสดุเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Materials Modelling 
 วิชาบังคับก่อน: 305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
 Prerequisite: 305171 Computer Programming 
 ทฤษฏีทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาอย่างง่าย การ
การพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม การประยุกต์ใช้งาน 
 Basic mathematic modelling; mathematic modelling for solving basic 
problems; mathematic modeling development by using software; appllications  
  
309475 วัสดุเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Materials for Sustainability 
 พ้ืนฐานการเลือกวัสดุ เกณฑ์แบบดั้งเดิม เกณฑ์แบบยั่งยืน วิเคราะห์ความสมดุลระหว่าง
สมบัติทางสิ่งแวดล้อม และสมบัติทางกายภาพของวัสดุ การบริโภคและการออกแบบการน ากลับมาใช้ ใหม่
ของอุปกรณ ์
 Fundamental materials selection, traditional criteria, sustainable criteria 
tradeoffs between environmental properties and physical properties of materials, materials 
consumption and recycling design of devices  
  
309476 การเปลี่ยนเฟสวัสดุ  3(3-0-6) 
 Phase Change Materials 
 พ้ืนฐานการเปลี่ยนเฟสวัสดุ การถ่ายเทความร้อน การสูญเสียความร้อน สมบัติของการ
เปลี่ยนเฟสวัสดุที่ต่างกัน การออกแบบและการสังเคราะห์ของการเปลี่ยนเฟสวัสดุ เทคโนโลยีและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
 Introduction to phase change materials; heat transfer; heat dissipation; 
properties of different phase change materials; design and synthesis of phase change 
materials; technologies and applications  
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309477  การทดสอบแบบไม่ท าลาย 3(3-0-6) 
 Non-destructive Testing 

พ้ืนฐานการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย วิธีการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบโดยใช้คลื่นความถี่
สูง การตรวจสอบโดยสารแทรกซึก และการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก การประยุกต์ใช้งาน และ
กรณีศึกษา  
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Fundamental of non- destructive testing; methods i. e.  ultrasonic testing, 
penetrant testing, magnetic particle testing; applications and case studies  
 
309479 การจัดการโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 3(2-2-5) 
 Materials Engineering Project Management 

การวางแผนโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวางแผน
ปฏิบัติการและการด าเนินการตามแผน ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน การควบคุม และติดตามโครงการ และ
การประเมินผลของโครงการ และการน าเสนอผลกรณีศึกษาของโครงการทางด้านวิศวกรรมวัสดุ 
 Project planning; feasibility of project; analysis of break- even point; 
operational planning and implementation; sequences of operations; controlling and 
monitoring the project; evaluating projects and case study presentation in the field of 
materials engineering  
 
309480  วัสดุเพื่อการประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อมและพลังงาน    3(3-0-6) 
 Materials for Environmental and Energy Applications  
 การใช้และการออกแบบวัสดุ วัสดุที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัสดุเหลือทิ้งจาก
ธรรมชาติ วัสดุเพื่อการควบคุมมลภาวะและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้งาน 
 Use and design of materials; green materials; materials from natural waste; 
materials for pollution control and solving environmental problem; applications 
 
309481  อุปกรณ์และวัสดุทางแสง 3(3-0-6) 
 Photonic Materials and Devices 
 วิชาบังคับก่อน: 309415 สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ     
 Prerequisite: 309415 Electrical, Optical and Magnetic Properties of Materials 
 หลักการของวัสดุและอุปกรณ์ทางแสง ทฤษฏีพ้ืนฐานและความสัมพันธ์ระหว่างแสง 
พลังงาน และโครงสร้างอะตอม การประกอบอุปกรณ์วัสดุทางแสง การประยุกต์ใช้งาน 
 Principle of photonic materials devices; basic theoretical and relative of light, 
energy and atomic structure; fabrication of photonic materials devices; applications  
 
309482 วัสดุเพื่อการตรวจจับ  3(3-0-6) 
 Sensing Materials 
 หลักการของอุปกรณ์ตรวจจับทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ความเข้าใจเชิงวัสดุ
ศาสตร์และวิศวกรรมส าหรับอุปกรณ์ตรวจจับ เกณฑ์เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับที่มีความฉลาดขึ้น ราคาถูก
ลง และมีความน่าเชื่อถือขึ้น 
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  Principle of physical, chemical and biological sensors; understanding in 
materials science and engineering for sensors; criteria to develop smarter, cheaper and more 
reliable sensors 
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309494 โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 1            1(0-3-1) 
 Materials Engineering Project I    
 วรรณกรรมปริทัศน์ การเลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ การก าหนดวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของโครงงาน การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการด าเนินงานตลอดโครงงานและ
ด าเนินงานตามแผน การเขียนรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ การน าเสนอโครงงาน 
 Literature review, selection of related topic in materials engineering, 
determination of objectives and scope of the project, study of relevant theories, project 
planning and continuation of the pre- project section, materials engineering pre- project 
proposal writing, presentation 
 
309495 โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 2 2(0-6-3) 
 Materials Engineering Project II   
 วิชาบังคับก่อน: 309494 โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 1 
 Prerequisite: 309494 Materials Engineering Project I 
 การด าเนินโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุต่อเนื่องจากโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 1 ให้เสร็จ
สมบูรณ์การเขียนรายงานโครงงานวิศวกรรมวัสดุการพูดน าเสนอรายงาน 
 Fulfillment of the materials engineering project continued from materials 
engineering project I, materials engineering project report writing, oral presentation 
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 3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา 
    ความหมายของเลขรหัสวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ประกอบด้วยเลข 6 หลัก แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว ตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยเลขรหัส
ของรายวิชา มีความหมายดังนี้ 

ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก 
  ตัวเลขประจ าสาขาวิชา 
  001  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

252, 256, 261 หมายถึง  หมวดวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์ 
300  หมายถึง  หมวดวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
301  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  302  หมายถึง  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
  303  หมายถึง  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  305  หมายถึง  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  309  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง 
  เลขหลักหน่วย   :  แสดงอนุกรมของรายวิชา 
  เลขหลักสิบ  :  แสดงหมวดหมู่ในสาขาวิชา  
  0          หมายถึง       วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม 
  1, 2  หมายถึง        วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมวัสดุ 
  3, 4  หมายถึง           วิชาเลือกทางด้านโลหะ 
  5            หมายถึง        วิชาเลือกทางด้านเซรามิก 
  6           หมายถึง        วิชาเลือกทางด้านพอลิเมอร์  
  7,8   หมายถึง        วิชาเลือกทางด้านวัสดุ 
  9       หมายถึง        โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ/สัมมนา/ฝึกงาน 
  เลขหลักร้อย :  แสดงช้ันปี และระดับ 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์ในปีการศึกษา) 
หลักสูตร 
2555 

หลักสูตร 
2560 

1 นายกวิน สนธิเพิ่มพูน 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

D.Eng. 
วศ.ม. 

 

วท.บ. 

Manufacturing Engineering  

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ฟิสิกส ์

Asian Institute of Technology  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

2547 
2537 

 
2528 

6 6 

2 นายอุปถัมภ์ นาครักษ ์ ผู้ช่วย Ph.D. Materials Science and  University of New South Wales Australia 2553 9 10 

  ศาสตราจารย ์  Engineering      

   วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร ไทย 2548   

     ลาดกระบัง     

   วท.บ. ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยับูรพา ไทย 2545   

3 นางสาวสุธนิตย์  พุทธพนม 

 

อาจารย ์ Ph.D. 
M.Eng 

B.Eng. 

Industrial Engineering 
Industrial Engineering 
Systems Science and 
Mathematics Engineering 

University of Missouri-Columbia 

University of Missouri-Columbia 

Washington University-St. Louis. 

USA 
USA 
USA 

2551 

2546 
2543 

19 12 

4 นางสาวนฤมล สพีลไกร อาจารย ์ ปร.ด. เทคโนโลยีวัสด ุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี ไทย 2556 9 10 

   วศ.ม. เทคโนโลยีวัสด ุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี ไทย 2549   

   วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไทย 2546   

5 นางสาวกฤษณา พูลสวัสดิ ์ อาจารย ์ วศ.ม. เทคโนโลยีวัสด ุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี ไทย 2553 9 10 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ชม.สอน/สัปดาห์ 
ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตรนี ้
1* นายกวิน สนธิเพิ่มพูน 

 

รอง
ศาสตราจารย ์

D.Eng. 
วศ.ม. 

 

วท.บ. 

Manufacturing Engineering  

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ฟิสิกส ์

Asian Institute of Technology  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

2547 
2537 

 
2528 

6 6 

2 นายอภิชัย  ฤตวิรุฬห ์

 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
M.Eng 

วศ.บ. 

Industrial Engineering 
Industrial Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

Clemson University 
Clemson University  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

USA 
USA 

ไทย 

2546 
2542 
2537 

3 3 

3 นางโพธิ์งาม  สมกุล 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
M.Eng 

วศ.บ. 

Logistics and Supply Chain Management 
Industrial Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

Cardiff University 
Asian Institute of Technology 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

UK 

ไทย 

ไทย 

2554 
2543 
2539 

3 3 

4 นายภูพงษ์ พงษ์เจริญ 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

Ph.D. 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Industrial Engineering  
 
Industrial Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

University of Newcastle upon Tyne  
Asian Institute of Technology 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

UK 
 

ไทย 

ไทย 

2544 
 

2539 
2537 

3 3 

5 นายขวัญนิธิ ค าเมือง 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

Ph.D. 
M.Eng 

วศ.บ. 

Manufacturing Engineering  
Industrial Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

The University of Melbourne 
Asian Institute of Technology 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

Australia 

ไทย 

ไทย 

2548 
2543 
2541 

3 3 

   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2547   

http://www.m-focus.co.th/LogisticsArticle_01.asp
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ชม.สอน/สัปดาห์ 
ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตรนี ้
6 นางศรีสัจจา  วิทยศักดิ ์

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปรด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2559 

2543 

2539 

3 3 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ชม.สอน/สัปดาห์ 
ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตรนี ้
7* นายอุปถัมภ์ นาครักษ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
Ph.D. 

 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Materials Science and Engineering 
 

ฟิสิกส์ประยุกต์  
 

ฟิสิกส ์

University of New South Wales 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยับูรพา 

Australia 
 

ไทย 

 

ไทย 

2553 
 

2548 
 

2545 

9 10 

8* นางสาวสุธนิตย์  พุทธพนม 

 

อาจารย ์ Ph.D. 
M.Eng 

B.Eng. 

Industrial Engineering 
Industrial Engineering 
Systems Science and Mathematics Engineering 

University of Missouri-Columbia 

University of Missouri-Columbia 

Washington University-St. Louis. 

USA 
USA 
USA 

2551 

2546 
2543 

19 12 

9* นางสาวนฤมล  สีพลไกร อาจารย ์ ปร.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีวัสด ุ

 

เทคโนโลยีวัสด ุ

 

เคม ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ไทย 

 

ไทย 

 

ไทย 

2556 

 

2549 

 

2546 

9 10 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ชม.สอน/สัปดาห์ 
ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตรนี ้
10 นายศิษฎา สมิารักษ์ 

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
M.Eng 

วศ.บ. 
Manufacturing Eng. 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

RMIT university   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Australia 

ไทย 
2542 

2535 

3 3 

11* นางสาวกฤษณา  
พูลสวัสดิ ์
 

อาจารย ์ วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีวัสด ุ

 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 

 

ไทย 

2553 
 

2547 

9 10 

12 นายวิสาข์  เจ่าสกุล 

 

อาจารย ์ วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ไทย 

ไทย 

2532 

2527 

3 3 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.2.3 อาจารยผ์ู้สอน 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ชม.สอน/สัปดาห์ 
ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตรนี ้
1 นายกวิน สนธิเพิ่มพูน 

 

รอง
ศาสตราจารย ์

D.Eng. 
วศ.ม. 

 

วท.บ. 

Manufacturing Engineering  

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ฟิสิกส ์

Asian Institute of Technology  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

2547 
2537 

 
2528 

6 6 

2 นายอภิชัย  ฤตวิรุฬห ์

 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
M.Eng 

วศ.บ. 

Industrial Engineering 
Industrial Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

Clemson University 
Clemson University  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

USA 
USA 

ไทย 

2546 
2542 
2537 

3 3 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ชม.สอน/สัปดาห์ 
ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตรนี ้
3 นางโพธิ์งาม  สมกุล 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
M.Eng 

วศ.บ. 

Logistics and Supply Chain Management 
Industrial Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

Cardiff University 
Asian Institute of Technology 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

UK 

ไทย 

ไทย 

2554 
2543 
2539 

3 3 

4 นายภูพงษ์ พงษ์เจริญ 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

Ph.D. 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Industrial Engineering  
 
Industrial Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

University of Newcastle upon Tyne  
Asian Institute of Technology 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

UK 
 

ไทย 

ไทย 

2544 
 

2539 
2537 

3 3 

5 นายขวัญนิธิ ค าเมือง 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

Ph.D. 
M.Eng 

วศ.บ. 

Manufacturing Engineering  
Industrial Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

The University of Melbourne 
Asian Institute of Technology 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

Australia 

ไทย 

ไทย 

2548 
2543 
2541 

3 3 

6 นางศรีสัจจา  วิทยศักดิ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปรด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2559 

2543 

2539 

3 3 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ชม.สอน/สัปดาห์ 
ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตรนี ้
7 นายอุปถัมภ์ นาครักษ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
Ph.D. 

 

วท.ม. 
 

Materials Science and Engineering 
 

ฟิสิกส์ประยุกต์  
 

University of New South Wales 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยับูรพา 

Australia 
 

ไทย 

 

2553 
 

2548 
 

2545 

9 10 

http://www.m-focus.co.th/LogisticsArticle_01.asp
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ชม.สอน/สัปดาห์ 
ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตรนี ้
วท.บ. ฟิสิกส ์ ไทย 

8 นางสาวสุธนิตย์  พุทธพนม 

 

อาจารย ์ Ph.D. 
M.Eng 

B.Eng. 

Industrial Engineering 
Industrial Engineering 
Systems Science and Mathematics Engineering 

University of Missouri-Columbia 

University of Missouri-Columbia 

Washington University-St. Louis. 

USA 
USA 
USA 

2551 

2546 
2543 

19 12 

9 นางสาวนฤมล  สีพลไกร อาจารย ์ ปร.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีวัสด ุ

 

เทคโนโลยีวัสด ุ

 

เคม ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ไทย 

 

ไทย 

 

ไทย 

2556 

 

2549 

 

2546 

9 10 

10 นายศิษฎา สมิารักษ์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

M.Eng 

วศ.บ. 
Manufacturing Eng. 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

RMIT university   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Australia 

ไทย 
2542 

2535 

3 3 

11 นางสาวกฤษณา  
พูลสวัสดิ ์
 

อาจารย ์ วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีวัสด ุ

 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 

 

ไทย 

2553 
 

2547 

9 10 

12 นายวิสาข์  เจ่าสกุล 

 

อาจารย ์ วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ไทย 

ไทย 

2532 

2527 

3 3 
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 3.2.4 อาจารย์พิเศษ 
  ไม่มี 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  

นิสิตสาขาวิศวกรรมวัสดุทุกคน จ าเป็นต้องผ่านรายวิชาการฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ
พัฒนานิสิตให้มีทักษะ และประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านวิศวกรรม โดยก าหนดเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง 

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังของผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้ 
(1) ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาประกอบการปฏิบัติงาน อันจะท าให้เกิดความเข้าใจในหลักการ

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทางทฤษฎีมากยิ่งข้ึน    
(2) มีการฝึกการใช้เทคนิค เครื่องมือและวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ ท าให้ช่วยเสริมสร้างความ

ช านาญจากประสบการณ์ภาคสนาม  
(3) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการสื่อสารและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
(5) มีวินัย ตรงเวลา สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงาน และเข้าใจวัฒนธรรม

ขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
 
4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม  
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3  
 
4.3 การจัดเวลาและตารางเวลาในประสบการณ์ภาคสนาม 
ในกรณีฝึกงานให้นิสิตท าการลงทะเบียนและเริ่มปฏิบัติการฝึกงานให้ครบตามจ านวนชั่วโมง

ทั้งหมด 270 ชั่วโมง โดยมีวิศวกรพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการเป็นผู้ดูแลควบคุมการฝึกงานและ
ประเมินผลการฝึกงานของนิสิตให้ครบตามจ านวนชั่วโมงท่ีก าหนด 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การท าโครงงานคือการที่นิสิตได้ท าการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล หาปัญหาทางด้านวิศวกรรม

วัสดุ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม หลังจากนั้นนิสิตท าการประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมวัสดุ 
เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างมีหลักการ และเหตุผล ออกมาเป็นรูปเล่มรายงานโครงงานการ
ด าเนินการโครงการได้แบ่งการลงทะเบียนของนิสิตไว้ตามแผนการศึกษาดังนี้ 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น  นิสิตต้องลงวิชา 309494 โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 1 เป็นส่วน
ของการน าเสนอโครงร่างของโครงงาน หลักการหรือทฤษฎีที่ใช้ และขั้นตอนในการด าเนินโครงงาน 
หลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ นิสิตจึงสามารถท าส่วนต่อไปได้ 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย นิสิตต้องลงวิชา 309495 โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 2 เป็นส่วน
ของการด าเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้ และน าผลของการด าเนินงานมาน าเสนอคณะกรรมการสอบ 
หลังจากผ่านแล้วนิสิตจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
การท าโครงงานดังกล่าวท าให้นิสิต ได้รับประโยชน์ดังนี้ 
(1) นิสิตเข้าใจหลักการทางวิศวกรรมวัสดุ ในการประยุกต์น าไปใช้งานมากข้ึน 
(2) นิสิตสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ  
(3) นิสิตสามารถวางแผนและมีความรับผิดชอบในการท างานเดี่ยว หรืองานกลุ่มตามที่

มอบหมาย  
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน โดยรู้จักเลือกรูปแบบของการน าเสนอที่

เหมาะสม 
 
5.3 ช่วงเวลา : ตลอดปีที่ 4 (2 ภาคการศึกษา)  
 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  
จ านวนหน่วยกิตในการด าเนินการโครงงานรวม 3 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 รายวิชา ดังนี้ คือ  
309494 โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 1 จ านวน 1 หน่วยกิต 
309495 โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 2 จ านวน 2 หน่วยกิต  
 
5.5 การเตรียมการ 
การเตรียมการให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นิสิต เช่น 
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านิสิต โดยให้นิสิตเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อ

หรือโครงงานที่นิสิตสนใจ 
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนิสิต 
 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน เช่น  
(1) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าโครงงานโดยนิสิตต้องน าเสนอต่อ อาจารย์ที่

ปรึกษา และคณะกรรมการสอบภายใน ที่ทางภาควิชาแต่งตั้งขึ้น  
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(2) ประเมินผลแล้วเสร็จของโครงงาน โดยนิสิตต้องน าเสนอต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการสอบภายใน ที่ทางภาควิชาฯ แต่งตั้งขึ้น  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทย์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสัมมาคารวะ  รู้จักกาลเทศะ

และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี  รับผิดชอบต่อตนเอง  
วิชาชีพและสังคม  ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณ
วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่หาได้ยากในสังคมปัจจุบัน 

การสอดแทรกในรายวิชาเรียนและสอนในรายวิชา
จรรยาบรรณวิศวกร 

2. มีความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุทั้งภาคทฤษฏีและ
ปฏิบัติ  สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพของตน  และการศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้นไปได ้

การเรียนการสอนในภาคทฤษฏี การเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติ จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและ
ภาคสนาม  รวมทั้งจากการฝึกปฏิบัติจริงในงานออกแบบ
ทางวิศวกรรมวัสดุ 

3. มีความใฝ่รู้ ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านวิศวกรรมวัสดุ  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่
ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป  เพ่ือพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพ่ือจะ
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

4. คิดเป็น  ท าเป็น  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมตาม
หลักวิศวกรรมที่ดี 

การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน  เป็นระบบครบวงจร 
การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน  คนและเวลา 

5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม  
และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน พร้อมที่จะ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งเกี่ยวกับการควบคุม
คนงานระดับล่าง และรับค าสั่งจากผู้อยู่ในต าแหน่งที่
สูงกว่าได้เป็นอย่างด ี

การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน  เป็นระบบครบวงจร 
การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน  คนและเวลา 

6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย  
ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคทางวิศวกรรม  
ในการติดต่อสื่ อสาร รวมถึ งการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างด ี

การมอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอในลักษณะปาก
เปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน 
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 โดยการเทียบเคียงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามระบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 มีความเข้าใจและสามารถจัดการปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพ บน
ค่านิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณวิศวกร 

1.1.2 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กร และสังคม 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1.2.1 การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา 
1.2.2 การแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
1.2.3 การไม่ทุจริตในการสอบ หรือคัดลอกผลงานผู้อ่ืน 
1.2.4 การยกตัวอย่างเรื่องคุณธรรม จริยธรรม แทรกในชั้นเรียน 
1.2.5 การยกย่องนิสิตที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และมีความเสียสละ 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมนิสิตในด้านต่างๆ แล้วน ามาเข้าร่วมประชุมภายในสาขาวิชา 
1.3.2 น าผลการประชุม และแนวทางการแก้ปัญหา มาประยุกต์ใช้กับนิสิต เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

2. ด้านความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และวิศวกรรมศาสตร์ 

2.1.2 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ต่อโลก สังคม 
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ 

2.1.3 มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะสาขาและตระหนักถึงงานวิจัย
ในปัจจุบัน 

2.1.4 ให้มีความรู้เพ่ือน าไปพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต การดูแลตนเองและด ารงตนอย่างมี
ความสุขด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.2.1 สอนทั้งในภาคทฤษฏี และปฏิบัติ 
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2.2.2 ให้นิสิตเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
2.2.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 
2.2.4 ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.3.1 การทดสอบย่อย 
2.3.2 การทดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นิสิตท า 
2.3.4 ประเมินจากการน าเสนองานในชั้นเรียน 
2.3.5 ประเมินจากรายวิชาการฝึกงานและโครงงานนิสิต 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ 

3.1.2 สามารถสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ออกแบบและด าเนินการการทดลอง 
รวมทั้งวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลได้ 

3.1.3 สามารถใช้เทคนิค ทักษะ และเครื่องมือทางวิศวกรรมที่จ าเป็นในการแก้ไขปัญหา
ทางด้านวิศวกรรม 

3.1.4 สามารถออกแบบระบบหรือกระบวนการ ตามความต้องการ ภายใต้ข้อจ ากัดด้าน
ต่าง ๆ และเงื่อนไขท่ีก าหนด 

3.1.5 สามารถศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้
อย่างเหมาะสม มีวิจารณญาณท่ีดีและสร้างสรรค์ 

3.1.6 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.2.1 กรณีศึกษาจากการประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ 
3.2.2 ก าหนดโจทย์การบ้าน ในเชิงประยุกต์การน าความรู้ไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
3.2.3 ให้นิสิตมีโอกาสฝึกปฏิบัติจริง ในสถานประกอบการ เพื่อฝึกการคิด วิเคราะห์ และ

แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจริง ในสถานประกอบการ 
3.2.4 ให้นิสิตท าโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ เพ่ือเรียนรู้การประยุกต์ความรู้ด้านทฤษฎี ไป

ใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
3.3 กลยุทธ์การประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.3.1 ประเมินจากผลงานที่นิสิตท าส่ง 
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3.3.2 ประเมินจากการส ารวจสถานประกอบการที่นิสิตฝึกงาน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1.1 สามารถออกแบบระบบโดยมีการค านึงถึงเง่ือนไขทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม 
การเมือง คุณธรรม จริยธรรม สุขอนามัย ความปลอดภัย และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.1.2 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาหรือต่างวัฒนธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้น ากลุ่มได้ 

4.1.3 ตระหนักถึงความต้องการในการพัฒนาตนเองและมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้มีการพัฒนาตนเองในสาขาอาชีพสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.2.1 มอบหมายงานให้นิสิตท างานเป็นกลุ่มในการเรียนการสอน เพ่ือเรียนรู้เรื่องความ
รับผิดชอบในงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

4.2.2 ให้นิสิตมีโอกาสฝึกปฏิบัติจริง ในสถานประกอบการ เพื่อเรียนรู้ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ กับเพ่ือนร่วมงาน และหัวหน้างาน 

4.2.3 ให้นิสิตท าโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุเป็นกลุ่ม เพื่อเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบใน
งาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

4.3 กลยุทธ์การ ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.3.1 ประเมินจากผลงานกลุ่มที่นิสิตท าส่ง 
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมนิสิตในการน าเสนองาน และการแสดงออกในการท ากิจกรรมต่างๆ 
4.3.3 ประเมินจากการส ารวจสถานประกอบการที่นิสิตฝึกงาน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.1 สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 

5.1.2 สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประมวลผล แปลความหมายและน าเสนอ 

5.1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2.1 แนะน าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการท างานเชิง
วิศวกรรม 

5.2.2 ก าหนดโจทย์ การบ้านเสริมทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
5.2.3 ก าหนดให้นิสิตน าเสนองาน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3.1 ประเมินจากผลงานที่นิสิตท าส่ง 
5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการน าเสนองาน 
5.3.3 ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดย การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 1 2 3 4 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุม่วิชาภาษา 
001201 ทักษะภาษาไทย   o   o o     o  o     
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   o       o o  o      
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา    o       o o  o      
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   o       o o  o      
1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้คว้า    o   o o   o o  o      
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                   
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน  o o    o       o     
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต      o    o o  o      
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล  o    o o            
001227 ดนตรีวิถไีทยศึกษา       o            
001228 ความสุขกับงานอดิเรก   o o   o     o       
001229 รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย   o o      o o  o      
001241 ดนตรตีะวันตกในชีวิตประจ าวัน  o            o     
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม   o   o o   o o  o      
1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน            o       
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต                   
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001233 ไทยกับประชาคมโลก              o     
001234 อารยธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น      o      o       
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม          o o o o      
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 1 2 3 4 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
001236 การจัดการการด าเนินชีวิต   o       o o  o      
001237 ทักษะชีวิต   o o      o o o o      
001238 การรู้เท่าทันสื่อ  o                 
001239 ภาวะผู้น ากบัความรัก   o o      o o  o    o o 
001251 พลวัตกลุม่และการท างานเป็นทีม   o   o    o o  o    o o 
001252 นเรศวรศึกษา            o       
001253 การเป็นผูป้ระกอบการ                   
1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      o    o o o o      
001272 คอมพิวเตอรส์ารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน                   
001273 คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน       o       o    o 
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน      o    o o  o      
001275 อาหารและวิถีชีวิต      o    o o  o o   o o 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว              o     
001277 พฤติกรรมมนุษย ์   o o   o            
001278 ชีวิตและสุขภาพ  o                 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน              o     
1.5 กลุม่วิชาพลานามัย 
001281 กีฬาและการออกก าลังกาย                   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
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252182 แคลคูลสั 1  o            o     
252183 แคลคูลสั 2  o            o     
252284 แคลคูลสั 3  o            o     
256101 หลักเคม ี  o                 
 1 2 3 4 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
261101 ฟิสิกส์ 1    o           o o   
261102 ฟิสิกส์ 2    o           o o   
2.2 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
301100 การฝึกการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรพื้นฐาน   o                
301303 สถิติวิศวกรรม                   
310340 กรรมวิธีการผลิต  o           o      
302111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  o                 
302151 เขียนแบบวิศวกรรม  o                 
303206 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น  o     o       o    o 
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์                   
309200 วัสดุวิศวกรรม  o                 
309212 อุณหพลศาสตร์ของวัสด ุ  o                 
2.3 วิชาเฉพาะด้าน 
2.3.1 วิชาบังคับ 
2.3.1.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม 
300301 ผู้ประกอบการทางเทคโนโลย ี                   
301313 การควบคุมคณุภาพ  o               o  
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301331 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม              o     
301342 วิศวกรรมความปลอดภัย   o                
301416 การวางแผนและควบคุมการผลิต  o  o     o    o    o  
301417 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม              o     
309210 โลหการกายภาพ  o             o    
309211 ปฏิบัติการทางวสัด ุ1  o               o  
309312 พฤติกรรมทางกลของวัสด ุ  o             o    
309313 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในกระบวนการทางวัสด ุ  o             o    
 1 2 3 4 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
309314 วัสดุพอลิเมอร ์  o               o  
309315 ปฏิบัติการทางวสัด ุ2  o               o  
309317 วัสดุเซรามิก  o                 
309318 ปฏิบัติการทางวสัด ุ3  o                 
309319 การจ าแนกคณุลักษณะของวัสด ุ  o                 
309390 สัมมนา  o               o  
309411 การเสื่อมสภาพของวัสด ุ  o             o    
309415 สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแมเ่หลก็ของวัสดุ  o                 
309416 การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ  o               o  
2.3.1.2 วิชาบังคับทางภาษา 
300302 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ  o          o       
2.3.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรม 
กลุ่มวชิาวิศวกรรมโลหะ 
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309422 วิศวกรรมพื้นผิว   o                 
309431 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ  o               o  
309432 การวิเคราะห์ความวิบัต ิ    o               
309433 การกัดกร่อนของโลหะ                   
309434 โลหะผง   o               o  
309435 วิศวกรรมโลหะผสม   o               o  
309436 โลหะวิทยาของการเช่ือมต่อโลหะ  o                 
309437 การแข็งตัวและการหล่อ  o                 
309438 วัสดุโลหะสมัยใหม ่  o                 
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 1 2 3 4 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
309439    กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะ  o                 
กลุ่มวชิาวิศวกรรมเซรามิก 
309452 กระบวนการทางเซรามิก  o            o     
309453 เซรามิกขั้นสูง  o                 
309454 เทคโนโลยีวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถ ู  o                 
309455 เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก  o                 
309456 เทคโนโลยีแก้ว  o                 
309457 วัสดุเซรามิกชีวภาพ  o                 
309458 เทคโนโลยีฟิลม์บาง  o                 
309459 พื้นฐานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า  o                 
กลุ่มวชิาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
309460 เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอเบื้องตน้  o                 

309461 สารปรับแต่งพอลิเมอร ์  o               o  

309463 เทคโนโลยียาง  o               o  

309464 เทคโนโลยีการน ากลับมาใช้ใหม่ของพอลิเมอร ์  o               o  

309465 เทคโนโลยีการเคลือบพอลเิมอร ์  o                 

309466 พอลิเมอรผ์สม  o               o  

309467 พอลิเมอร์ชีวภาพ  o               o  

309468 วัสดุพอลิเมอร์และการประยุกต ์  o               o  

กลุ่มวชิาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ 
309418 วัสดุเชิงประกอบ  o                 
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309470 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรรมวสัด ุ  o                 
309471 วัสดุนาโน  o                 
309472 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมวัสด ุ  o                 
309473 ไฟฟ้าเคมีและการประยุกต ์  o                 
 1 2 3 4 5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
309474 แบบจ าลองทางวัสดุเบื้องต้น  o                 
309475 วัสดุเพื่อความยั่งยืน                   
309476 การเปลีย่นเฟสวสัด ุ  o                 
309477 การทดสอบแบบไม่ท าลาย  o               o  
309479 การจัดการโครงงานทางวิศวกรรมวัสด ุ  o        o         
309480 วัสดุเพื่อการประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อมและพลังงาน   o                
309481 อุปกรณ์และวัสดุทางแสง  o                 
309482 วัสดุเพื่อการตรวจจบั  o                 
3. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
309494 โครงงานทางวิศวกรรมวสัดุ 1  o o                
309495 โครงงานทางวิศวกรรมวสัดุ 2  o o                
4. หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
309100 แนะน าวิชาชีพวิศวกรรมวัสด ุ  o               o  
309391 ฝึกงานด้านวิศวกรรมวัสด ุ  o   o              
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสิต ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดให้
มีการประเมินผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (เป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานใน หมวดที่ 7 ข้อที่ 7)  

การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนิสิต และมีการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร (เป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานใน หมวดที่ 7 ข้อที่ 7) 
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ใช้การประเมินดังต่อไปนี้   

1) มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต 
2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (เป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานใน หมวดที่ 7 

ข้อที่ 7) 
3) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 6 เดือน/1 ปีภายหลังส าเร็จการศึกษา   

(เป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานใน หมวดที่ 7 ข้อที่ 7) 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2559 
3.1  นิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

1) เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3) ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับ

ระยะเวลา การลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2549 

4) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
5) มีเกียรติและศักดิ์ของนิสิต ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก าหนด 
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3.2  นิสิตที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
1) เป็นนิสิตภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
2) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3) ให้นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2 ข้อย่อย 1) และ 2) ยื่นค าร้องแสดง ความ

จ านงขอส าเร็จการศึกษาต่องานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้ปริญญา ใน
ภาคการศกึษานั้น 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1. ก าหนดให้อาจารย์ที่เพ่ิงได้รับการบรรจุ เข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป็น

ประจ าทุกปี เพ่ือท าความรู้จักกับมหาวิทยาลัย หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา การประกัน
คุณภาพ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 

2. ส าหรับอาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจากภาควิชาฯ ถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พร้อมทั้ง
แจกเอกสารประกอบที่จ าเป็น  

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการ
ประเมินผลที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1. ก าหนดนโยบายให้แต่ละภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ทางวิชาการและ
วิชาชีพ แก่คณาจารย์ โดยให้เข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน 

2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยจัดโครงการชี้แจงรายละเอียดแก่คณาจารย์ที่
สนใจ 

3. สนับสนุนงบประมาณในการน าเสนอผลงานวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
4. จัดท าวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นแหล่งตีพิมพ์บทความทางวิชาการของคณาจารย์ใน

คณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
 มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 1.1  ในการด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตรให้ด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยประธานหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี 
รายละเอียดดังนี้ 
  - การก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด และการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ มคอ. ได้ด าเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้    
  - การจัดท าและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 
  - คณะรายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและ
งานด้านวิชาการ 

 1.2  อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียน
ให้เป็นไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 
2.  บัณฑิต   
  บัณฑิตสาขาวิศวกรรมวัสดุ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการ
ของสถานประกอบการ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งของภาครัฐและเอกชน  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ในสาขาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง 5 
ด้าน (คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสารสนเทศ) โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ ภาค
วิชาฯ/คณะฯ โดยความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต และการวิเคราะห์รายงานสถิติร้อยละการส าเร็จการศึกษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูล
มาใช้ประกอบการแก้ปัญหาและปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการรับนิสิต  
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3. นิสิต 
3.1 การรับนักนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.1.1 การรับนิสิต  
การรับนิสิตเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการด าเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก

นักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรี ภาควิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ส่วนร่วมในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตทั้งในส่วนของการรับตรง โครงการพิเศษ และระบบ
กลาง โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์มีหน้าที่ในการชี้แจงให้นักเรียนที่สมัครเข้ามาทราบและเข้าใจถึงสาขาวิ
ขาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนที่รายวิชาที่ต้องศึกษาในหลักสูตรและการประกอบวิชาชีพ เพ่ือช่วยลดจ านวน
นิสิตที่ลาออกในระหว่างการศึกษา  รวมทั้งน าข้อมูลสถิติการรับนิสิตที่ได้ในแต่ละปีที่ผ่านมาถูกน ามาใช้
วิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับนิสิตที่จะเข้าใหม่ในปีถัดไป 
รวมทั้งเพ่ือใช้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
- ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหมห่รือกิจกรรมเข้าค่าย (Beginning 

Camp) ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัว เทคนิคการเรียนรู้ กฎระเบียบใน
มหาวิทยาลัยที่ควรทราบ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัยมีให้ รวมทั้งการพบอาจารย์
ที่ปรึกษา และรุ่นพ่ีทั้งในสาขาวิชาและคณะ เพ่ือเป็นการแนะแนวทางในการปฏิบัติตัว และวางเป้าหมายในการ
เรียนสี่ปีเพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

- ภาควิชา/คณะได้จัดให้มีกิจกรรมการเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
และวิศวกรรมพ้ืนฐานให้กับนิสิต โดยเฉพาะนิสิตที่มีปัญหาในการเรียนในรายวิชาต่างๆ เหล่ านี้ ทั้งนี้กิจกรรม
เป็นไปตามความต้องการของนิสิตและภาควิชา/คณะ  

- มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตแรกเข้าต่อความช่วยเหลือและข้อมูลที่ได้รับ และมีการน าข้อมูล
ที่ได้ในแต่ละปีท่ีผ่านมาถูกน ามาใช้จัดท าแผนและปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับนิสิตที่จะเข้าใหม่ในปีถัดไป 

3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นิสิตในระดับปริญญาตรี  
-  จัดให้มีอาจารย์ภายในสาขาวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้ค าปรึกษากับนิสิต ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงปี

ที่ 4  โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีการก ากับดูแลนิสิตแบบต่อเนื่องติดตามนิสิตไล่ตามชั้นปี เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ในผลการเรียนของนิสิตได้ ซึ่งสามารถให้ค าปรึกษานิสิตได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงในแต่ละภาคการศึกษา  

- บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษามีทั้งในด้านวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับการลงเรียนในรายวิชาตามแผนการ
ศึกษาในหลักสูตร การติดตามผลการเรียน การด าเนินการหรือทักท้วงเอกสารลงทะเบียนเรียนและกฎระเบียบ
ตามประกาศมหาวิทยาลัย วิธีการเรียนและการศึกษาค้นคว้าที่เหมาะสม การศึกษาต่อในระดับสูง ฯลฯ ด้าน
บริการและพัฒนานิสิต เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านอาชีพ การเข้า
ร่วมกิจกรรม/ชมรม และการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ  ฯลฯ และด้านอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต เช่น 
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การประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ภาควิชา/คณะ กองบริการการศึกษา และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง การ
ก าหนดเวลาการเข้าพบ การตักเตือนนิสิตในเรื่องที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น    

-  คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิตในสาขาวิชา ที่ให้ค าปรึกษาชี้แนะในด้าน
กิจกรรมชมรมและโครงการต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพนิสิต การประสานงานกับคณะ/มหาวิทยาลัยให้บริการ
แนะแนวทั้งในด้านวิชาชีพและปัญหาส่วนตัวที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหา
ให้กับนิสิต    

-  มีนโยบายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเรียกนิสิตในที่ปรึกษามาพบอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ
ก่อนลงทะเบียน และหลังสอบกลางภาค เพ่ือให้ได้ข้อมูลและรู้จักนิสิตมากขึ้น  

-  มีระบบให้นิสิตจะท าการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการดูแลและช่วยเหลือนิสิตในปีต่อไป 

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 
-  มหาวิทยาลัยและคณะได้ให้ความส าคัญและก าหนดเพ่ิมเติมจากผลการเรียนรู้ตามกรอบ มคอ. ที่

ได้ก าหนดไว้ 5 ด้าน โดยนโยบายมหาวิทยาลัยต้องการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ให้ประกอบด้วย 5 เก่ง คือ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และ เก่งพิชิตปัญหา และ
นโยบายคณะต้องการสร้างนิสิตให้มีความเป็นผู้ประกอบการ และ SMART คือเป็นวิศวกรที่มีจิตส านึกด้าน
สาธารณะ (Spirit) เป็นวิศวกรที่มีคุณธรรมน าความคิด (Moral) เป็นวิศวกรที่กระตือรือร้น ใฝ่เรียนใฝ่รู้
ตลอดเวลา (Activity) เป็นวิศวกรที่มีบุคลิกน่าเชื่อถือ (Reliable) เป็นวิศวกรที่รู้ เท่าทันเทคโนโลยี  
(Technology)  

-  ในหลักสูตรได้ให้ความส าคัญและก าหนดศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่พึง
ประสงค์ไว้ ทั้งนี้ได้ก าหนดเป็นรายวิชาในหลักสูตร เช่น การก าหนดรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร วิชา
ศึกษาทั่วไป การด าเนินการโครงงานนิสิต การฝึกงานนิสิต และอ่ืนๆ รวมถึงรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
ผู้ประกอบการ และการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์และการศึกษาดูงานในรายวิชา 
ซึ่งจะท าให้นิสิตได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ในภาคสนาม    

-  ลักษณะการจัดการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และส่งเสริมเวลาให้นิสิตได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านทางการท ารายงาน โครงงาน นวัตกรรม การเขียนและการน าเสนอผลงาน   

-  มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้การสนับสนุน
กิจกรรม/ชมรม/โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพนิสิตในศตวรรษที่ 21 เช่น โครงการ
น้ าใจเลือดหมูสู่ชนบท โครงการแวดล้อมพิทักษ์โลก เป็นต้น  
 
3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 
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 หลักสูตรมีการรายงานการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนิสิตและน ามาวิเคราะห์สถิติและปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาเพ่ือน ามาวางแผนแก้ปัญหาและปรับปรุงต่อไป รวมถึงการส ารวจความพึง
พอใจในด้านต่างๆ ของนิสิต ได้แก่ ความพึงพอใจของนิสิตแรกเข้าต่อความช่วยเหลือที่ได้รับ ความพึงพอใจของ
นิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตร ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน และ
ความพึงพอใจของสถานที่ฝึกงานงานต่อคุณภาพนิสิต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตร
ต่อไป  
 
 
 
4.  คณาจารย์  
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
  4.1.1 การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
  ภาควิชาได้ด าเนินการรับอาจารย์โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและผลงานวิชาการให้เหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตรโดยมีกลไกหาร
คัดเลือกท่ีเหมาะสมและโปร่งใส และเม่ือรับเข้ามาแล้วได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยสอบถามจาก
ความสมัครใจของอาจารย์ประจ าและพิจารณาแต่งตั้งโดยอาศัยมติจากที่ประชุมภาควิชา (ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายงานการประชุมภาควิชา) และมีการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ปี เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรในปีต่อไป (ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์
ประจ าหลักสูตร)  
  4.1.2 การบริหารอาจารย์  
  ภาควิชาได้มีมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 
มีการหารือและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการประจ าหลักสูตร ตามความเหมาะสมทั้งทางด้านคุณวุฒิ 
ความรู้ ความสามารถ ความชอบ และประสบการณ์ รวมถึงมีการจัดตั้งช่องทางการสื่อสารเฉพาะเพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วในการบริหารงาน รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน ในส่วนภาระ
งานของอาจารย์ได้มีการก าหนดไว้ชัดเจนในงานด้านการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคิดภาระงานของคณะ/มหาวิทยาลัย ซึ่ งน ามาใช้
ประกอบเป็นหลักในการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน และการกระตุ้นจูงใจให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามภาระงานต่อไป     
  4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
  มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน  โดยอาจารย์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าปีละ 1 
ครั้ง โดยภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณการฝึกอบรมและกิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือ
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ช่วยพัฒนาอาจารย์ตลอดเวลา เช่น โครงการอบรมด้านการท าวิจัยต่างๆ โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน
ในการแก้ปัญหาในงาน โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น   
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เช่น 
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 

5.1.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร ในแต่ละปีการศึกษา 
จะมีการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 - ก่อนการเปิดภาคเรียน มีการแจ้งให้อาจารย์ผู้จัดการรายวิชาทุกคนเตรียมความพร้อมในการจัดท า 
มคอ. 3 รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบการสอนปฏิบัติการ สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน 

 - เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษามอบหมายอาจารย์ผู้จัดการรายวิชาประเมินความต้องการ/ความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อการเรียนการสอนและใช้ข้อมูลในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 

 - มอบหมายอาจารย์ผู้จัดการรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ. 5) และของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ตามรายละเอียดที่ สกอ.ก าหนด  ซึ่งรวมถึง
ข้อเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุง  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 - ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าภาคการศึกษา  
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตทุกปีการศึกษา โดย

คณะกรรมการทวนสอบของภาควิชา สุ่มทวนสอบรายวิชา 25% ของรายวิชาในความรับผิดชอบของภาควิชา
ในแต่ละป ี

 - เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี  รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งอ านวย
ความสะดวก  รายงานผลการด าเนินการรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต จัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรประจ าปี เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา 

 - หัวหน้าภาควิชาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
วิเคราะห์ผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 
ทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอน รายละเอียดของรายวิชา สิ่งอ านวยความสะดวก ที่ ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพของหลักสูตร จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรพร้อมทั้งข้อเสนอแผนการปรับปรุง 
เสนอต่อคณบดี 

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
- เมื่อครบรอบหลักสูตร (4 ปี) กรรมการหลักสูตรจัดการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิตปี

สุดท้ายก่อนจบการศึกษาหรือบัณฑิตใหม่ และผู้จ้างงาน 
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- แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. ปรับปรุง
หลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิตปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ และผู้จ้างงาน 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต  มาประกอบการ
พิจารณา 

- มีการเพ่ิมรายวิชาแนะน าอาชีพวิศวกรรมวัสดุในหลักสูตรเพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้และสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนเพื่อเป็นวิศวกรวัสดุที่ดีในอนาคต  

-  ในหลักสูตรมีรายวิชา Selected Topics in Materials Engineering และรายวิชา Special 
Problems in Materials Engineering ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้สอนได้ก าหนดหัวข้อและความรู้ใหม่ที่
ทันสมัยหรือปัญหาพิเศษ เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ โดยเนื้อหารายวิชาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเชี่ยวชาญ
ของผู้สอน ปัญหาเฉพาะและองค์ความรู้ใหม่  

- ในรายวิชาเลือกนั้นหลักสูตรได้มีแผนการเปิดรายวิชาเลือกที่เพียงพอส าหรับนิสิตทั้งเทอมต้นและ
ปลาย โดยพิจารณาจากสาระล าดับของรายวิชา โดยการเปิดรายวิชาเลือกให้พิจารณาความเหมาะสมจากความ
ต้องการของนิสิตร่วมกับความต้องการเปิดสอนของอาจารย์ประจ ารายวิชา และการก าหนดจ านวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนให้มีขนาดที่เหมาะสมกับชั้นเรียนและการสัมฤทธิ์ผล  

- การส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม โดยในหลักสูตรได้มีการเปิดรายวิชา
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)   

- การเปิดสอนรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เพ่ือเอ้ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนต่อ
ยอด โดยให้มีการเรียนวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์มาก่อน หลังจากนั้นตามด้วยรายวิชาในหมวดพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานในงานวิศวกรรม และในล าดับสุดท้ายตามด้วยวิชาเฉพาะด้านในสาขา 
(รายวิชาบังคับและเลือก) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิศวกรรมวัสดุซึ่งจะน าไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพทางด้านวิศวกรวัสดุต่อไป โดยในปีสุดท้ายได้มีการจัดให้นิสิต ได้เรียนรายวิชา โครงงานนิสิต 1 ซึ่ง
ก าหนดให้นิสิตได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือน ามาเป็นโครงร่างปริญญานิพนธ์และสอบ จากนั้นในปี 4 ภาคการศึกษา
ปลาย นิสิตจะได้ลงมือด าเนินการตามโครงร่างที่อนุมัติ แล้วจัดท าเป็นรายงานรูปเล่มปริญญานิพนธ์ที่สมบูรณ์ 
ซึ่งในกระบวนการด าเนินการโครงงานนิสิตดังกล่าว นิสิตจะได้เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนที่ถูกต้องในการ
ท าโครงการ และการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสาขาวิศวกรรมวัสดุมาใช้ในการด าเนินงานในสถานการณ์จริง และ
เป็นไปตามขั้นตอนวงจร PDCA คือเริ่มตั้งแต่มีการวางแผน ลงมือท า ตรวจสอบติดตามและแก้ไขให้เหมาะสม
ต่อไป 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
    ในรายวิชาบังคับ การพิจารณาผู้สอนจะค านึงถึงคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน โดย

พิจารณาประกอบกับผลงานวิจัยหรือประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ ในแต่ละรายวิชามี
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รายละเอียดของเนื้อหาที่สอดคล้องเป็นไปตามค าอธิบายในหลักสูตร โดยผู้สอนได้ยึดถือและด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้  

    ส่วนในรายวิชาเลือก ซึ่งในหลักสูตร มีรายวิชาเลือกจ านวนมาก และได้ถูกจัดแบ่งหมวดหมู่
ออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาวิศวกรรมโลหะ กลุ่มวิชาวิศวกรรมเซรามิก กลุ่มวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ กลุ่มวิชาวิศวกรรมการบริหาร และกลุ่มวิชาเลือกอ่ืนๆ  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสให้อาจารย์ที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้นิสิตโดยตรงตาม
ความสมัครใจของนิสิตและอาจารย์  

5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และมคอ.4  
    คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนดปฏิทินการด าเนินงานหลักสูตร โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

และกรอบเวลาในการส่งมคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยส่ง 30 วันก่อนเปิดภาคเรียน ทุกภาคเรียนในปีการศึกษา  
    ก าหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และวิเคราะห์คุณภาพของการสอนในมุมมองของ

ผู้เรียน และรายงานผลการประเมินนี้ใน มคอ. 5 ซึ่งผู้สอนต้องน าผลการประเมินมาพิจารณาว่าเห็นควร
ปรับปรุงรายวิชาหรือไม่ อย่างไร และจะมีการปรับปรุง มคอ. 3 ในการสอนครั้งต่อไป 

5.2.3 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน  
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว    
 
5.2.4 การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยใน 4 ด้าน อันได้แก่ การ

ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ นี้ ประกอบด้วย 

     - ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมวัสดุที่พร้อมใน
การท างานเพ่ือน ามาใช้พัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงานในโรงงาน 

     - ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย พัฒนาและแก้ปัญหาในงานโรงงานด้วยความรู้
ทางด้านวิศวกรรมวัสดุ 

      - ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความพร้อมในการเรียนรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพในระบบการผลิต 

      - ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณธรรมและจริยธรรมที่เพียบพร้อมสมดั่งบัณฑิตที่ดีของสังคม 
 

5.3 การประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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แต่ละรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และระบุไว้ใน มคอ.3  
5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต   
1. ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

- นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน 
- ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนิสิต 
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต 

2. ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
- ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย การ

น าเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้น 
- ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ             
- ประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต      

3. ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
- ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 
- ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา  
- ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ 

4. ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- มอบหมายนิสิตประเมินตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม  สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ 
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน                               

5. ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้นข้อมูลด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล 
- ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่มในส่วน

ที่นิสิตนั้นรับผิดชอบ                                                        
- ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การ

น าเสนอสัมมนา การน าเสนอนิทรรศการงานวิจัยต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา 
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7)  

      - การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา หลักสูตรได้มีการก าหนดให้นิสิตได้ทดสอบความรู้ 3 ด้าน คือ วิชาชีพ 
ภาษา และคอมพิวเตอร์ โดยในการทดสอบความรู้ทางวิชาชีพนั้น ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์และข้อสอบที่ใช้ ให้มี
ความทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้น และปรับปรุงเกณฑ์และวิธีการด าเนินงาน 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบันเพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความ

พร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ภาควิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการส ารวจและประเมินความพึงใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของทั้งอาจารย์ผู้สอนและนิสิต แล้วน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ประกอบการตั้งงบประมาณส าหรับการจัดซื้อ 
และการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์การเรียนการสอนให้สามารถใช้งานได้ รวมถึงประชุมหารือแนวทางเพ่ือหา
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดหาและบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ในหลายช่องทาง เช่น 
การบริการวิชาการ และการวิจัย ในส่วนของการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม มหาวิทยาลัยและ
คณะ ได้มีจัดสรรงบประมาณส าหรับหนังสือต าราและวารสารทางวิชาการ และทรัพยากรการเรียนการสอนเป็น
ประจ าทุกปีและเวียนแจ้งอาจารย์ให้เสนอชื่อสื่อการเรียนการสอนที่ต้องการ ส าหรับอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการ
จะมีการประชุมวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ 
6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  ภาควิชาได้มีการประชุมหารือแนวทางเพ่ือหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดหาและบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ในหลายช่องทาง เช่น การบริการวิชาการ และการวิจัย รวมถึงมีการ
จัดตั้งแผนจัดสรรเครื่องมือและงบประมาณในการซ่อมบ ารุงเครื่องมือ และอุปกรณ์  
6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ภาควิชาร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ท าการประเมินความพึงพอใจต่อทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยนิสิตในแต่ละรายวิชากรอกข้อมูลแบบประเมินแบบออนไลน์ และน าผลการประเมินแจ้งในที่ประชุม
ภาควิชาเพ่ือหารือแนวทางในการปรับปรุง  
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
  ในหลักสูตรได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ซึ่งอยู่ใน
หลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ซึ่งภาควิชาได้ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ท า
การประเมินผลการด าเนินงานและประชุมทบทวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
  7.1 ตัวบ่งช้ีหลัก (Core KPIs) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อย
ตามมาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (สกอ.) 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 
X 
   

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ   มคอ.7 ภายใน 60  วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (สกอ.) 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

    
X 

 
X 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
 

X 

     
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้อง
มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้อง
ด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมิน
การด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมี
มาตรฐานเพื่อเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
7.2 ตัวบ่งช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes ) 
 Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 
จะถูกควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  เกณฑ์ผ่าน 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 สัดส่วนนิสิตจบการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร    >50% >50% 
2 จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ในรอบปีการศึกษา 
>80% >80% >80% >80% >80% 

3 จ านวนรายวิชาที่มีการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ >5วิชา >5วิชา >5วิชา >5วิชา >5วิชา 
4 จ านวนรายวิชาที่น าเอากรณีศึกษาจากสถาน

ประกอบการมาใช้ในการเรียนการสอน 
>5วิชา >5วิชา >5วิชา >5วิชา >5วิชา 

5 สัดส่วนอาจารย์ในหลักสูตรที่เข้าร่วมท าโครงการ
บริการวิชาการ 

>30% >30% >30% >30% >30% 
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6 ผลงานของนิสิตที่มีการบูรณาการองค์ความรู้วิศวกรรม
อุตสาหการกับศาสตร์อ่ืนๆ 

   >30% >30% 

 
7.3 ตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะด้านทั้งหมดที่เปิดสอนมี
วิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษ
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

25 25 25 25 25 

2 ร้อยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ≥ 50 ≥ 60  ≥ 70 

3 ร้อยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   ≥ 50 ≥ 60 

4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 
ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

    90 

5 ร้อยละนิสิต/บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้วสร้างชื่อเสียง
ในระดับชาติและนานาชาติ ภายใน 5 ปี 

    5 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของ

แต่ละวิชา โดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เพ่ือให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ท าการทดลองปฏิบัติจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 
เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน ในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ ผู้เรียนมี
ทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้
ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหา
ความรู้แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปราย น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ างกัน 
นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ
สอนต่าง ๆ เหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา 
มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผู้อ่ืน ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะและจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
ในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตร
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และการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยการ
ก าหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการด าเนินงานขั้นต่ าทั่วไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามท่ีทางส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด  
 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

มีการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตร
ในภาพรวมจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรใน
ภาพรวมประจ าปีการศึกษาว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้
น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
สรุปผลการยกรา่งและวิพากษ์หลักสตูร 
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แบบสรุปผลการวิพากษ์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

1. ความเห็นต่อหลักสูตรฯ (ฉบับร่าง) 
1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ล าดับ ผู้วิพากยห์ลักสูตร เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1 คุณจุฑาพร ไชยเฉลิม √  
2 ดร.ทศพล ตรีรุจิราพาพงศ์ √  
 รศ. ศันสนีย์ สุภาภา √  

  
2.2 โครงสร้างหลักสูตร 

รายการ 
คุณจุฑาพร ไชยเฉลิม ดร.ทศพล ตรีรุจิราพาพงศ์ รศ. ศันสนีย์ สุภาภา 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1.จ านวนหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป √  √  √  
2.จ านวนหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาเฉพาะ √  √  √  
 

 

รายการ คุณจุฑาพร ไชยเฉลิม ดร.ทศพล ตรีรุจิราพาพงศ์ รศ. ศันสนีย์ สุภาภา 
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เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
   2.1 วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ √    √  
   2.2 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม √    √  
   2.3 วิชาเฉพาะด้าน √    √  
       2.3.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม √    √  
       2.3.2 วิชาบังคับทางภาษา √    √  
3.จ านวนหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาเลือกเสรี √    √  
4.วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต √    √  
 
2.3 แผนการเรียน 

รายการ 
คุณจุฑาพร ไชยเฉลิม ดร.ทศพล ตรีรุจิราพาพงศ์ รศ. ศันสนีย์ สุภาภา 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1.มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง จากง่ายไปหายากตามชั้นปีที่ 1 ถึง 4 √    √  
2.มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง จากพ้ืนฐานไปสู่วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึง 4 √    √  
3.จ านวนหน่วยกิตมีความเหมาะสมกับเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา √    √  
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2.4 ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

รายการ 
คุณจุฑาพร ไชยเฉลิม ดร.ทศพล ตรีรุจิราพาพงศ์ รศ. ศันสนีย์ สุภาภา 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
301100 การฝึกการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรพ้ืนฐาน √  √  √  
301303 สถิติวิศวกรรม √  √  √  
301340 กรรมวิธีการผลิต √  √  √  
302151 เขียนแบบวิศวกรรม √   √ √  
303206 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น √  √  √  
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ √  √  √  
309200 วัสดุวิศวกรรม √  √  √  
309212 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ √  √  √  

กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

รายการ 
คุณจุฑาพร ไชยเฉลิม ดร.ทศพล ตรีรุจิราพาพงศ์ รศ. ศันสนีย์ สุภาภา 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
301313 การควบคุมคุณภาพ √  √  √  
301331 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม √  √  √  
301342 วิศวกรรมความปลอดภัย √  √  √  

 
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม(ต่อ) 

รายการ คุณจุฑาพร ไชยเฉลิม ดร.ทศพล ตรีรุจิราพาพงศ์ รศ. ศันสนีย์ สุภาภา 
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เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
301342 วิศวกรรมความปลอดภัย √  √  √  
301416การวางแผนและควบคุมการผลิต √  √  √  
301417การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม √  √  √  
309100วิศวกรรมวัสดุเบื้องต้น √  √  √  
309210 โลหการกายภาพ √  √  √  
309211ปฏิบัติการทางวัสดุ 1 √  √   √ 
309313 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ √  √    
309314วัสดุพอลิเมอร์ √  √    
309315ปฏิบัติการทางวัสดุ 2 √  √   √ 
309316ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในกระบวนการทางวัสดุ √  √  √  
309317 วัสดุเซรามิก √  √  √  
309318 ปฏิบัติการทางวัสดุ 3 √  √  √  
309319 การจ าแนกคุณลักษณะของวัสดุ √  √  √  
309320 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับวิศวกรรมวัสดุ √  √  √  
309390สัมมนา √  √  √  
309420สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ √  √  √  
309421การเสื่อมสภาพของวัสดุ √  √  √  

กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม(ต่อ) 

รายการ 
คุณจุฑาพร ไชยเฉลิม ดร.ทศพล ตรีรุจิราพาพงศ์ รศ. ศันสนีย์ สุภาภา 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
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309422การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ √  √  √  
309492โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 1 √  √  √  
309493โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 2  √ √  √  

กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม 

รายการ 
คุณจุฑาพร ไชยเฉลิม ดร.ทศพล ตรีรุจิราพาพงศ์ รศ. ศันสนีย์ สุภาภา 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
กลุ่มวิชาโลหะ 
309430การปรับปรุงพื้นผิว √  √  √  
309431เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะ √  √  √  
309432วิศวกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็ก √  √  √  
309433 การกัดกร่อนของโลหะ  √  √  √  
309434โลหะผง  √  √  √  
309435วิศวกรรมโลหะผสม √  √  √  
309436โลหะวิทยาของการเชื่อมต่อโลหะ √  √  √  
309437การแข็งตัวและการหล่อ √  √  √  
309438วัสดุโลหะสมัยใหม่ √  √  √  

กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม (ต่อ) 

รายการ 
คุณจุฑาพร ไชยเฉลิม ดร.ทศพล ตรีรุจิราพาพงศ์ รศ. ศันสนีย์ สุภาภา 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
309439กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะ √  √  √  
309440ไทรโบโลยี  √ √  √  
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309441การวิเคราะห์ความวิบัติ √  √  √  
กลุ่มวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
309450กระบวนการทางเซรามิก √  √  √  
309451เซรามิกขั้นสูง √  √  √  
309452เทคโนโลยีวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู √  √  √  
309453เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก √  √  √  
309454เทคโนโลยีแก้ว √  √  √  
309455เทคโนโลยีฟิล์มบาง √  √  √  
309456พ้ืนฐานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า √  √  √  
309457วัสดุเซรามิกชีวภาพ √  √  √  
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
309460เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอเบื้องต้น √  √  √  
309461สารปรับแต่งพอลิเมอร์ √  √  √  
309462วัสดุพอลิเมอร์ขั้นสูงและการประยุกต์ √  √  √  
309463เทคโนโลยียาง √  √  √  
 

กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม (ต่อ) 

รายการ 
คุณจุฑาพร ไชยเฉลิม ดร.ทศพล ตรีรุจิราพาพงศ์ รศ. ศันสนีย์ สุภาภา 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
309464เทคโนโลยีการน ากลับมาใช้ใหม่ของพอลิเมอร์ √  √  √  
309465เทคโนโลยีการเคลือบพอลิเมอร์ √  √  √  
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309466 พอลิเมอร์ผสม √  √  √  
309467พอลิเมอร์ชีวภาพ √  √  √  
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ 
309470ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรรมวัสดุ √  √  √  
309471วัสดุนาโน  √ √  √  
309472หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมวัสดุ √  √  √  
309473ไฟฟ้าเคมีและการประยุกต์ √  √  √  
309474การจ าลองทางวัสดุเบื้องต้น √  √  √  
309475วัสดุเพื่อความยั่งยืน √  √  √  
309476การเปลี่ยนเฟสของวัสดุ √  √  √  
309477การทดสอบแบบไม่ท าลายเบื้องต้น √   √ √  
309478การเป็นผู้ประกอบการส าหรับวิศวกร √  √  √  
309479การจัดการโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ √  √  √  
309480วัสดุเพื่อการใช้งานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม √  √  √  
309481อุปกรณ์และวัสดุทางแสง √  √  √  
 

กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม (ต่อ) 

รายการ 
คุณจุฑาพร ไชยเฉลิม ดร.ทศพล ตรีรุจิราพาพงศ์ รศ. ศันสนีย์ สุภาภา 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
309482วัสดุเพื่อการตรวจจับ √  √  √  
309483วัสดุเชิงประกอบ √  √  √  
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แบบสรุปผลการยกร่าง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

1. ความเห็นต่อหลักสูตรฯ (ฉบับร่าง) 
1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ล าดับ ผูย้กร่างหลักสูตร เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1 ดร.วัลลภ  หาญณรงค์ชัย √  
2 ดร.สิทธิ์พงศ์  มหาธนบด ี √  

 
2.2 โครงสร้างหลักสูตร  

รายการ 
ดร.วัลลภ  หาญณรงค์ชัย ดร.สิทธิ์พงศ์  มหาธนบดี 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1.จ านวนหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป √  √  
2.จ านวนหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาเฉพาะ √  √  
   2.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ √  √  
   2.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม √  √  
   2.3 วิชาเฉพาะด้าน √  √  
       2.3.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม √  √  
       2.3.2 วิชาบังคับทางภาษา √  √  
3.จ านวนหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาเลือกเสรี √  √  
4.วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต √  √  

 
2.3 แผนการเรียน 

 
2.4 ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกร 

รายการ 
ดร.วัลลภ  หาญณรงค์ชัย ดร.สิทธิ์พงศ์  มหาธนบด ี

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1.มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง  
จากง่ายไปหายากตามชั้นปีที่ 1 ถึง 4 

√  √ 
 

2.มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง  
จากพื้นฐานไปสูว่ิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึง 4 

√  √ 
 

3.จ านวนหนว่ยกิตมีความเหมาะสมกับเวลาเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา 

√  √ 
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กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม 

รายวิชา 
ดร.วัลลภ  หาญณรงค์ชัย ดร.สิทธิ์พงศ์  มหาธนบดี 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
301100 การฝึกการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรพื้นฐาน √  √  
301303 สถิติวิศวกรรม √  √  
301340 กรรมวิธีการผลิต √  √  
302151 เขียนแบบวิศวกรรม √  √  
303206 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น √  √  
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ √  √  
309200 วัสดุวิศวกรรม √  √  
309212อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ √  √  

รายวิชา 
ดร.วัลลภ  หาญณรงค์ชัย ดร.สิทธิ์พงศ์  มหาธนบดี 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
301313การควบคุมคุณภาพ √  √  
301331การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม √  √  
301342วิศวกรรมความปลอดภัย √  √  
301342 วิศวกรรมความปลอดภัย √  √  
301416การวางแผนและควบคุมการผลิต √  √  
301417การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม √  √  
309100วิศวกรรมวัสดุเบื้องต้น √  √  
309210 โลหการกายภาพ √  √  
309211ปฏิบัติการทางวัสดุ 1 √  √  
309313 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ √  √  
309314วัสดุพอลิเมอร์ √  √  
309315ปฏิบัติการทางวัสดุ 2 √  √  
309316ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในกระบวนการทางวัสดุ √  √  
309317 วัสดุเซรามิก √  √  
309318 ปฏิบัติการทางวัสดุ 3 √  √  
309319 การจ าแนกคุณลักษณะของวัสดุ √  √  
309320 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับวิศวกรรมวัสดุ √  √  
309390สัมมนา √  √  
309420สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ √  √  
309421การเสื่อมสภาพของวัสดุ √  √  
309422การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ √  √  

รายวิชา ดร.วัลลภ  หาญณรงค์ชัย ดร.สิทธิ์พงศ์  มหาธนบดี 
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กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม (ต่อ) 

รายวิชา 
ดร.วัลลภ หาญณรงค์ชัย ดร.สิทธิ์พงศ์  มหาธนบดี 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
309471วัสดุนาโน √  √  

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
309492โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 1 √  √  
309493โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 2 √  √  
กลุ่มวิชาโลหะ 
309430การปรับปรุงพื้นผิว √  √  
309431เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ √  √  
309432วิศวกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็ก √  √  
309433 การกัดกร่อนของโลหะ  √  √  
309434โลหะผง  √  √  
309435วิศวกรรมโลหะผสม √  √  
309436โลหะวิทยาของการเชื่อมต่อโลหะ √  √  
309437การแข็งตัวและการหล่อ √  √  
309438วัสดุโลหะสมัยใหม่ √  √  
309439กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะ √  √  
309440ไทรโบโลยี √  √  
309441การวิเคราะห์ความวิบัติ √  √  
กลุ่มวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
309450กระบวนการทางเซรามิก √  √  
309451เซรามิกขั้นสูง √  √  
309452เทคโนโลยีวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู √  √  
309453เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก √  √  
309454เทคโนโลยีแก้ว √  √  
309455เทคโนโลยีฟิล์มบาง √  √  
309456พื้นฐานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า √  √  
309457วัสดุเซรามิกชีวภาพ √  √  
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
309460เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอเบื้องต้น √  √  
309461สารปรับแต่งพอลิเมอร์ √  √  
309462วัสดุพอลิเมอร์ขั้นสูงและการประยุกต์ √  √  
309463เทคโนโลยียาง √  √  
309464เทคโนโลยีการน ากลับมาใช้ใหม่ของพอลิเมอร์ √  √  
309465เทคโนโลยีการเคลือบพอลิเมอร์ √  √  
309466 พอลิเมอร์ผสม √  √  
309467พอลิเมอร์ชีวภาพ √  √  
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ     
309470ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรรมวัสดุ √  √  
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309472หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมวัสดุ √  √  
309473ไฟฟ้าเคมีและการประยุกต์ √  √  
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ 
309470ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรรมวัสดุ √  √  
309471วัสดุนาโน √  √  
309472หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมวัสดุ √  √  
309473ไฟฟ้าเคมีและการประยุกต์ √  √  
309474การจ าลองทางวัสดุเบื้องต้น √  √  
309475วัสดุเพื่อความยั่งยืน √  √  
309476การเปลี่ยนเฟสของวัสดุ √  √  
309477การทดสอบแบบไม่ท าลายเบื้องต้น  √ √  
309478การเป็นผู้ประกอบการส าหรับวิศวกร √  √  
309479การจัดการโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ √  √  
309480วัสดุเพื่อการใช้งานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม √  √  
309481อุปกรณ์และวัสดุทางแสง √  √  
309482วัสดุเพื่อการตรวจจับ √  √  
309483วัสดุเชิงประกอบ √  √  

 



ข-13 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร/ปรบัปรุง พ.ศ. 2555 กับหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560
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1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
 

ล าดับที ่

 
 

หมวดวิชา 

เกณฑ์
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2558 

 

เกณฑ์ 
มคอ.1 

พ.ศ.2553 
 
 

ระเบียบ 
สภาวิศวกร 
พ.ศ.2558 

 
 

โครงสร้าง
หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 
 

โครงสร้าง
หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 
 

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 30  30 30 
      1.1  วิชาบังคับ     30 
      1.2  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    1 (1) 
2 หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 72 84 ≥84**** 114 108 
      2.1  วิชาแกน     47 
  2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
  ≥18* 21 21 

  2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   ≥24** 27 26 
      2.2 วิชาเฉพาะด้าน    66 58 
  2.2.1 วิชาบังคับ   ≥24*** 57 52 
              2.2.1.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม    54 49 
           2.2.1.2 วิชาบังคับทางภาษา    3 3 
             2.2.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรม    9 6 
     2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี    - 3 
    2.4 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    6 (7) 
          2.4.1 ฝึกงาน    6 (6)***** 
          2.4.2 แนะน าวิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ    - (1) 
3 หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม่น้อยกว่า 6 6 - 6 6 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า 120 120 - 150 144 

 
หมายเหตุ 
*     วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์และพื้นฐานทางเคมี ต้องมีการเรียนการสอน      
      ภาคปฏิบัติการ แต่สภาวิศวกรจะไม่นับหน่วยกิตภาคปฏิบัติการให้ ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชา 
      พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมฯ พ.ศ.2558 (บัญชีหมายเลข 1) 
**   วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมต้องมีการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มวิชา และต้องมีหน่วยกิตรวมกัน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต                  
      ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทาง 
      วิศวกรรมฯ พ.ศ. 2558 (บัญชีหมายเลข 2) 
***  วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมต้องมีหน่วยกิตรวมกัน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทาง    
      วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมฯ พ.ศ. 2558 (บัญชีหมายเลข 2) 
**** วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต                   
      ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554 
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*****เป็นเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาที่นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน 6 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 270 ชม) 



 

 

 

2. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละหมวด ดังต่อไปนี้ 
2.1 หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1.1 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
301100   การฝึกการใช้เครื่องมือและ 1(0-3-1) 
 เครื่องจักรพื้นฐาน 

301100   การฝึกการใช้เครื่องมือและ 1(0-3-1) 
 เครื่องจักรพื้นฐาน 

คงเดิม 

301202 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
  

309200 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 

เปลี่ยนรหัส และ
วิชาบังคับก่อน 

301303  สถิติวิศวกรรม   3(3-0-6) 301303  สถิติวิศวกรรม   3(3-0-6) คงเดิม 
301340  กรรมวิธีการผลิต   3(3-0-6) 301340  กรรมวิธีการผลิต   3(3-0-6) คงเดิม 
301341  การปฏิบัตกิารทางกรรมวธิีการผลิต 1(0-3-1)  ตัดรายวิชา 
301417  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 301417  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) คงเดิม 
302111  กลศาสตร์วิศวกรรม 1   3(3-0-6) 302111  กลศาสตร์วิศวกรรม 1   3(3-0-6) คงเดิม 
302151  เขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-5) 302151  เขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-5) คงเดิม 
303206  วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น  4(3-3-7) 303206  วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น  4(3-3-7) คงเดิม 
305171  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  3(3-0-6) 305171  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  3(3-0-6) คงเดิม 
309311  อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ  3(3-0-6) 309212 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส   

วิชาบังคับก่อน 
และค าอธบิาย 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2.2.1 วิชาบังคับ 
2.2.1.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
 300301 ผู้ประกอบการทางเทคโนโลย ี 3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม ่
301313  การควบคุมคุณภาพ   3(3-0-6) 301313  การควบคุมคุณภาพ   3(3-0-6) คงเดิม 
301331  การศึกษาการปฏิบัติงานทาง 3(3-0-6)
 อุตสาหกรรม 

301331  การศึกษาการปฏิบัติงานทาง 3(3-0-6)
 อุตสาหกรรม  

คงเดิม 

301332  การวิจยัด าเนินงาน   3(3-0-6)  ตัดรายวิชา 
301342  วิศวกรรมความปลอดภยั  3(3-0-6) 301342  วิศวกรรมความปลอดภยั  3(3-0-6) คงเดิม 
301416  การวางแผนและควบคุมการผลิต  3(3-0-6) 301416 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) คงเดิม 
301417  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 301417 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) คงเดิม 
302321  กลศาสตร์ของของแข็ง 1  3(3-0-6)  ตัดรายวิชา 
309231  โลหการกายภาพ   3(2-2-5) 309210 โลหการกายภาพ  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา   

ตัดวิชาบังคับ
ก่อนและปรับ
รูปแบบการสอน 

 309211 ปฏิบัติการทางวัสดุ 1  1(0-3-1) เปิดรายวิชาใหม ่
309312  พฤติกรรมทางกลของวัสดุ  3(3-0-6) 309312 พฤติกรรมทางกลของวัสด ุ 3(3-0-6) คงเดิม 



 

 

 
309313  ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในกระบวน 3(3-0-6)
 การทางวัสดุ  

309313  ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในกระบวน 3(3-0-6)
 การทางวัสดุ  

คงเดิม 

309351  วัสดุเซรามิก   3(2-2-5) 309317 วัสดุเซรามิก  3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

  



 

 

 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
309361  วัสดุพอลิเมอร ์  3(2-2-5)  309314 วัสดุพอลิเมอร ์  3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา   

ตัดวิชาบังคับ
ก่อนและ
ค าอธิบาย 

 309315 ปฏิบัติการทางวัสดุ 2  1(0-3-1) 
 Materials Laboratory II 

เปิดรายวิชาใหม ่

 309318 ปฏิบัติการทางวัสดุ 3  1(0-3-1) เปิดรายวิชาใหม ่
309370  ปฎิบัติการกระบวนการผลิต 1(0-3-1)
 และวิเคราะห์สมบัติของวัสดุโลหะ  

 ปิดรายวิชา 

309371  ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1(0-3-1)
 และวิเคราะห์สมบัติของ 
 วัสดุพอลิเมอร์  

 ปิดรายวิชา 

309374  ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1(0-3-1)
 และวิเคราะห์สมบัติของวัสดุเซรามิก 

 ปิดรายวิชา 

 309390  สัมมนา   1(0-3-1) เปิดรายวิชาใหม ่
309411  การเสื่อมสภาพของวัสดุ  3(3-0-6) 309411  การเสื่อมสภาพของวัสดุ  3(3-0-6) คงเดิม 
309414  การจ าแนกคุณลักษณะของวัสดุ  3(3-0-6) 
 

309319 การจ าแนกคุณลักษณะของวัสด ุ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
ตัดวิชาบังคับ
ก่อน และ
ค าอธิบาย 

309415  สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็ก 3(3-0-6)
 ของวัสดุ  

309415 สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็ก 3(3-0-6)
 ของวัสดุ  

ตัดวิชาบังคับ
ก่อน 

309416  การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ 3(3-0-6) 309416 การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ 3(2-2-5) ปรับรูปแบบการ
สอน ตัดรายวิชา
บังคับก่อน และ
ค าอธิบาย 

 
2.2.2 วิชาบังคับทางภาษา 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถ ุ 1(0-2-1)
 ประสงค์เฉพาะ  

  ปิดรายวิชา 

205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ 1(0-2-1)
 วิเคราะห์เชิงวิชาการ  

 ปิดรายวิชา 

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ 1(0-2-1)
 การน าเสนอผลงาน  

 ปิดรายวิชา 

 300302 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถ ุ 3(2-2-5)
 ประสงค์ทางวิชาชีพ   

เปิดรายวิชาใหม ่
ตามนโยบาย 

  



 

 

 

2.3 วิชาเลือกทางเลือกวิศวกรรม 
1.3.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโลหะ 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
309422 วิศวกรรมพื้นผิว  3(3-0-6) 

 
309422 วิศวกรรมพื้นผิว  3(2-2-5) 
 

ปรับรูปแบบการ
สอน 

309431  เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ  3(2-2-5) 309431 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ  3(2-2-5) คงเดิม 
309432  การวิเคราะห์ความวบิัติ  3(2-2-5) 309432  การวิเคราะห์ความวบิัติ  3(2-2-5) เปลี่ยนค าอธิบาย 
309433  การกัดกร่อนของโลหะ   3(2-2-5) 309433 การกัดกร่อนของโลหะ  3(2-2-5) ตัดวิชาบังคับ

ก่อน 
309434  โลหะผง    3(2-2-5) 309434 โลหะผง   3(2-2-5) คงเดิม 
309435  วิศวกรรมโลหะผสม   3(2-2-5) 309435 วิศวกรรมโลหะผสม  3(2-2-5) คงเดิม 
309436  โลหะวิทยาของการเชื่อมต่อโลหะ  3(2-2-5) 309436 โลหะวิทยาของการเชื่อมต่อโลหะ 3(2-2-5) ตัดวิชาบังคับ

ก่อน 
309437  การแข็งตัวและการหลอ่  3(2-2-5) 309437  การแข็งตัวและการหลอ่  3(2-2-5) คงเดิม 
 309438  วัสดุโลหะสมัยใหม ่  3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม ่
 309439  กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะ 3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่

 
1.3.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเซรามิก 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
309450  วิศวกรรมผงเซรามิก   3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 
309451  เตาเผาเซรามิก   3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 
309452  กระบวนการทางเซรามิก  3(2-2-5) 309452   กระบวนการทางเซรามิก   3(2-2-5) คงเดิม 
309453 เซรามิกขั้นสูง   3(3-0-6) 309453 เซรามิกขั้นสูง  3(3-0-6) คงเดิม 
309454  เทคโนโลยีวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู 3(3-0-6) 309454  เทคโนโลยีวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู 3(3-0-6) คงเดิม 
309455  เทคโนโลยีการอบแห้งและการ 3(3-0-6)
 เผาเซรามิก  

309455  เทคโนโลยีการอบแห้งและการ  3(3-0-6)
 เผาเซรามิก  

คงเดิม 

309456  เทคโนโลยีแกว้   3(3-0-6) 309456 เทคโนโลยีแกว้   3(3-0-6) คงเดิม 
309457  วัสดุเซรามิกชีวภาพ   3(2-2-5) 309457  วัสดุเซรามิกชีวภาพ   3(3-0-6) ปรับรูปแบบการ

สอน 
 309458 เทคโนโลยีฟิล์มบาง  3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่
 309459 พื้นฐานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่

 
1.3.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์      

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
309361  วัสดุพอลิเมอร ์  3(2-2-5)  ปิดรายวิชา 
309371  ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1(0-3-1) 
            และวิเคราะห์สมบัติของวัสด ุ
            พอลิเมอร์ 

 ปิดรายวิชา 

309460  เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอ     3(3-0-6) 
            เบื้องต้น 

309460  เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอ      3(3-0-6) 
           เบื้องต้น 

คงเดิม 



 

 

 
309461  สารปรับแต่งพอลิเมอร์          3(3-0-6) 309461  สารปรับแต่งพอลิเมอร์           3(3-0-6) คงเดิม 
309462  เทคโนโลยีทางพอลิเมอร์        3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 
309463  เทคโนโลยียาง                    3(2-2-5) 309463  เทคโนโลยียาง                     3(2-2-5) คงเดิม 
309464  เทคโนโลยีน ากลับมาใช้ใหม่     3(3-0-6) 
            ของพอลิเมอร์                   

309464  เทคโนโลยีน ากลับมาใช้ใหม่    3(3-0-6) 
            ของพอลิเมอร์                   

คงเดิม 

309465  เทคโนโลยีการเคลือบผิว         3(3-0-6) 309465  เทคโนโลยีการเคลือบผิว         3(3-0-6) คงเดิม 
309466  พอลิเมอร์ผสม                     3(2-2-5) 309466  พอลิเมอร์ผสม                     3(2-2-5) คงเดิม 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
 309467  พอลิเมอร์ชีวภาพ                 3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม ่
 309468  วัสดุพอลิเมอร์และการ           3(2-2-5) 

            ประยุกต์         
เปิดรายวิชาใหม ่

 
1.3.4 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
309417  จลนพลศาสตร์ในกระบวน 3(3-0-6)
 การทางวัสดุ  

 ปิดรายวิชา 

309418  วัสดุเชิงประกอบ  3(2-2-5) 309418 วัสดุเชิงประกอบ   3(2-2-5) เปลี่ยนกลุ่มของ
รายวิชา 

309419  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรรมวัสดุ  3(2-2-5) 309470 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรรมวัสด ุ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื่องจากเปลี่ยน
กลุ่มของรายวิชา 

309420  วัสดุนาโน    3(3-0-6) 309471 วัสดุนาโน   3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื่องจากเปลี่ยน
กลุ่มของรายวิชา 

309421  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมวัสดุ  3(2-2-5) 309472 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื่องจากเปลี่ยน
กลุ่มของรายวิชา 

 309473 ไฟฟ้าเคมีและการประยุกต ์ 3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่
 309474 แบบจ าลองทางวัสดุเบื้องต้น 3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม ่
 309475 วัสดุเพื่อความยั่งยืน  3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่
 309476 การเปลี่ยนเฟสวัสดุ   3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่
 309477 การทดสอบแบบไม่ท าลาย 3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่
 309479 การจัดการโครงงานทาง 3(2-2-5)

 วิศวกรรมวัสด ุ  
เปิดรายวิชาใหม ่

 309480 วัสดุเพื่อการประยุกต์ใช้ทาง 3(3-0-6)
 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  

เปิดรายวิชาใหม ่

 309481 อุปกรณ์และวัสดุทางแสง 3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่
 309482 วัสดุเพื่อการตรวจจับ   3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่

 
1.3.5 กลุ่มวิชาวิศวกรรมการบริหาร 



 

 

 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
301435  การจัดการด้านวิศวกรรม  3(3-0-6)  ตัดรายวิชา 
301447  วิศวกรรมการซ่อมบารุง  3(3-0-6)  ตัดรายวิชา 
301448  การออกแบบและวิเคราะห์ 3(2-3-5)
 การทดลอง  

 ตัดรายวิชา 

 
1.3.6 กลุ่มวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
309494  โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 1  1(0-3-1) 309494 โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 1 1(0-3-1) คงเดิม 
309495  โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 2  2(0-6-3) 309495 โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 2 2(0-6-3) คงเดิม 

 
 
 
1.3.7 กลุ่มวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
 309100 แนะน าวิชาชีพวิศวกรรมวัสด ุ 1(0-3-1) เปิดรายวิชาใหม ่

ตามนโยบาย 
309391  ฝึกงานด้านวิศวกรรมวัสดุ   309391   ฝึกงานด้านวิศวกรรมวัสด ุ    เปลี่ยนค าอธิบาย 

 
2. ตารางแสดงชื่อวิชา รหัสวิชา และปรับค าอธิบายรายวิชาของกลุ่มวิชาเฉพาะ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาเฉพาะ 
1.1 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
301202 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 Engineering Materials 
 วิชาบังคับก่อน: 256101 หลักเคมี และ 
 261102 ฟิสิกส์ 2 
 Prerequisite: 256101 Principle of  
Chemistry and 261102 Physics II 
 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ และ
กระบวนการผลิต สมบัติเชิงกลและการประยุกต์ใช้ ของ
วัสดุประเภทโลหะ โพลิเมอร์ เซรามิค และวัสดุประกอบ 
แผนภูมิสมดุลย์ กรรมวิธีทางความร้อน การแตกหัก การ
กัดกร่อน และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 Study of relationship between 
structures, properties and production processes; 
mechanical properties and application of main 
groups of engineering materials i. e.  metals, 

309200 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 Engineering Materials 
 วิชาบังคับก่อน: 256101 หลักเคมี  
  
 Prerequisite: 256101 Principle of 
Chemistry  
 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ และ
กระบวนการผลิต สมบัติเชิงกลและการประยุกต์ใช้ ของ
วัสดุประเภทโลหะ โพลิเมอร์ เซรามิค และวัสดุประกอบ 
แผนภูมิสมดุลย์ กรรมวิธีทางความร้อน การแตกหัก การ
กัดกร่อน และการเสื่อมสภาพของวัสด ุ
 Study of relationship between 
structures, properties and production processes; 
mechanical properties and application of main 
groups of engineering materials i.e. metals, 

เปลี่ยนรหัส และ
วิชาบังคับก่อน 



 

 

 
polymers, ceramics and composites; phase 
equilibrium diagrams and their interpretation; 
heat treatment, fracture, corrosion and materials 
degradation  

polymers, ceramics and composites; phase 
equilibrium diagrams and their interpretation; 
heat treatment, fracture, corrosion and 
materials degradation 

309311  อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ  3(3-0-6) 
 Thermodynamics of Materials 
 วิชาบังคับก่อน: 301202 วัสดุวิศวกรรม 
 Prerequisite: 301202 Engineering 
Materials 
 กฏข้อที่หนึ่งและกฏข้อที่สองของอุณหพล
ศาสตร์ ความสมดุลในกระบวนการที่ความดันคงที่  
พลังงานอิสระของกิบส์ อุณหภูมิ ความดัน ศักย์ทางเคมี 
สมดุลของผสมในสภาวะแก๊ส สมดุลระหว่างของแข็ง 
ของเหลวและแก๊ส แผนภูมิพลังงานของกิบส์ พฤติกรรม
สารละลาย 
 First law and second law of 
thermodynamics; equilibrium in constant 
pressure processes; Gibbs free energy; 
temperature; pressure; chemical potential; 
equilibrium in gas mixtures; equilibrium between 
solid, liquid and gas phases; Gibbs free energy 
diagram; solution behavior 

309212  อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ  3(3-0-6) 
 Thermodynamics of Materials 
 วิชาบังคับก่อน: 252182 แคลคูลัส 1 
 Prerequisite: 252182 Calculus I 
  
 กฏข้อที่หนึ่งและกฏข้อที่สองของอุณหพล
ศาสตร์ วัฏจักรคาร์โนด พลังงาน เอนโทรปี  การถ่ายเท
ความร้อนเบื้องต้น และการแปลงพลังงาน ความสมดุลใน
กระบวนการที่ความดันคงที่ พลังงานอิสระของกิบส์ 
อุณหภูมิ ความดัน ศักย์ทางเคมี สมดุลของผสมในสภาวะ
แก๊ส สมดุลระหว่างของแข็ง ของเหลวและแก๊ส แผนภูมิ
พลังงานอิสระของกิบส์ พฤติกรรมสารละลาย 
 First law and second law of 
thermodynamics; Carnot cycle; energy; entropy; 
basic heat transfer and energy conversion; 
equilibrium in constant pressure processes; Gibbs 
free energy; temperature; pressure; chemical 
potential; equilibrium in gas mixtures; 
equilibrium between solid, liquid and gas phases; 
Gibbs free energy diagram; solution behavior 

เปลี่ยนรหัส          
วิชาบังคับก่อน 
และค าอธบิาย 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2.1 วิชาบังคับ 
2.1.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
 300301 ผู้ประกอบการทางเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 

 Technopreneur 
ความเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะของ

ผู้ประกอบการ ชนิดของผู้ประกอบการและแนวคิด 
ผู้ประกอบการบนพื้นฐานของเทคโนโลยี  แนะน า
เทคโนโลยีเวนเจอร์/สตาร์ทอัพ ส่วนประกอบต่างๆ ใน
การสร้างเทคโนโลยีเวนเจอร์/สตาร์ทอัพ รวมถึง การ
เสาะหาโอกาสและการประเมิน ความคิดสร้างสรรค์ การ
สร้างทีม การหาลูกค้า การวิ เคราะห์ตลาด การสร้าง
ผลงานให้ประสบความส าเร็จ โมเดลทางธุรกิจ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา การน าเสนอแผนธุรกิจและการหาแหล่ง
เงินทุน 
 Entrepreneurship, characteristics of 
entrepreneurs, types of entrepreneurs and 

เปิดรายวิชาใหม ่



 

 

 
entrepreneurial concepts, technology based 
entrepreneur, introduction to technology 
ventures/ startups, different elements of 
technology venture creation including 
opportunity identification and validation, 
ideation, teaming, customer discovery, market 
analysis, minimum viable product development, 
business models, intellectual property, pitching 
and capital raises. 

301332  การวิจยัด าเนินงาน   3(3-0-6) 
 Operations Research 

 ตัดรายวิชา 

302321  กลศาสตร์ของของแข็ง 1  3(3-0-6) 
 Mechanics of Solids I 

 ตัดรายวิชา 

309231  โลหการกายภาพ   3(2-2-5) 
 Physical Metallurgy 
 วิชาบังคับก่อน: 301202 วัสดุวิศวกรรม 
 Prerequisite: 301202 Engineering 
Materials 
 โครงสร้างผลึกของโลหะ ความบกพร่องของ
ผลึก สมบัติและการใช้งานของโลหะผสม โลหะกลุ่มเหล็ก 
โลหะนอกกลุ่มเหล็ก การวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและ
จุลภาค การเกิดนิวเคลียส การแข็งตัว ดิสโลเคชัน การ
แปรรูปถาวรในโลหะ แผนภูมิสมดุล 
 Crystal structures of metals; defects of 
crystal; properties and applications of alloys, 
ferrous and nonferrous metals; analysis of macro 
and micro structure; nucleation; solidification; 
dislocation; plastic deformation in metals; 
equilibrium phase diagram 

309210 โลหการกายภาพ  3(3-0-6) 
 Physical Metallurgy 
 
 
 
 โครงสร้างผลึกของโลหะ ความบกพร่องของ
ผลึก สมบัติและการใช้งานของโลหะผสม โลหะกลุ่มเหล็ก 
โลหะนอกกลุ่มเหล็ก การวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและ
จุลภาค การเกิดนิวเคลียส การแข็งตัว ดสิโลเคชัน การ
แปรรูปถาวรในโลหะ แผนภูมิสมดุล 
 Crystal structures of metals; defects 
of crystal; properties and applications of alloys, 
ferrous and nonferrous metals; analysis of 
macro and micro structure; nucleation; 
solidification; dislocation; plastic deformation in 
metals; equilibrium phase diagram 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ตัดวิชาบังคับ
ก่อน และปรับ
รูปแบบการสอน 

 

  



 

 

 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
 309211 ปฏิบัติการทางวัสดุ 1  1(0-3-1) 

 Materials Laboratory 
 ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล 
กระบวนการขึ้นรูปโลหะ การทดสอบและการวิเคราะห์
สมบัติทางกล ทางกายภาพ และทางเคมีของวัสดุโลหะ 
 Mechhanical engineering laboratory; 
metal processing; testing and analysis of 
mechanical, physical and chemical properties of 
metal materials 

เปิดรายวิชาใหม ่

309351  วัสดุเซรามิก   3(2-2-5) 
 Ceramic Materials 
 วิชาบังคับก่อน: 301202 วัสดุวิศวกรรม 
 Prerequisite: 301202 Engineering 
Materials 
 ชนิดของเซรามิก วัตถุดิบ โครงสร้างของเซรา
มิก องค์ประกอบทางเคมีของเซรามิกออกไซด์ และไม่ใช่
ออกไซด์ ชนิดของเซรามิกทางวิศวกรรม สมบัติของเซรา
มิก โครงสร้างของซิลิเกตและแก้ว การใช้งานเคลือบ การ
เผา การสะตุ การกลายเป็นเฟสแก้ว ชนิดและสมบัติของ
วัสดุทนไฟและซีเมนต์  กระบวนการผลิตเซรามิก 
กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก 
 Types of ceramics; raw materials; 
structures of ceramics; chemical compositions of 
oxide and non- oxide ceramics; types of 
engineering ceramics; ceramic properties; 
structures of silicates and glasses; glaze 
application; firing; sintering; vitrification; types 
and properties of refractory and cement; ceramic 
processing; fabrications of ceramics 

309317 วัสดุเซรามิก  3(2-2-5) 
 Ceramic Materials 
 วิชาบังคับก่อน: 301202 วัสดุวิศวกรรม 
 Prerequisite: 301202 Engineering 
Materials 
 ชนิดของเซรามิก วัตถุดิบ โครงสร้างของเซรา
มิก องค์ประกอบทางเคมีของเซรามิกออกไซด์ และไม่ใช่
ออกไซด์ ชนิดของเซรามิกทางวิศวกรรม สมบัติของเซรา
มิก โครงสร้างของซิลิเกตและแก้ว การใช้งานเคลือบ การ
เผา การสะตุ การกลายเป็นเฟสแก้ว ชนิดและสมบัติของ
วัสดุทนไฟและซีเมนต์  กระบวนการผลิตเซรามิก 
กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก 
 Types of ceramics; raw materials; 
structures of ceramics; chemical compositions of 
oxide and non- oxide ceramics; types of 
engineering ceramics; ceramic properties; 
structures of silicates and glasses; glaze 
application; firing; sintering; vitrification; types 
and properties of refractory and cement; ceramic 
processing; fabrications of ceramics 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

309361  วัสดุพอลิเมอร ์  3(2-2-5) 
 Polymeric Materials 
 วิชาบังคับก่อน: 301202 วัสดุวิศวกรรม 
 Prerequisite: 301202 Engineering 
Materials 
 วัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้น ชนิดของปฏิกิริยาการ
เกิดพอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์น้ าหนัก
โมเลกุลและการแจกแจงน้าหนักโมเลกุล ชนิดและ
โครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์ โครงสร้างผลึกและอสัญ
ฐานของวัสดุพอลิเมอร์ สารเติมแต่ง พอลิเมอร์ร่วมและ
พอลิเมอร์ผสม การนาพอลิเมอร์กลับมาใช้ใหม่ วิทยา
กระแสของวัสดุพอลิเมอร์ เทคโนโลยียาง การเลือกใช้

309314 วัสดุพอลิเมอร ์  3(2-2-5) 
 Polymeric Materials 
  
 
 
 วัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้น ชนิดของปฏิกิริยาการ
เกิดพอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์น้ าหนัก
โมเลกุลและการแจกแจงน้ าหนักโมเลกุล  ชนิดและ
โครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์ โครงสร้างผลึกและอสัญ
ฐานของวัสดุพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ร่วมและพอลิเมอร์ผสม 
การเลือกใช้และการประยุกต์ใช้วัสดุพอลิเมอร์ หลักการ
ของกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์  

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ตัดวิชาบังคับ
ก่อน และ
ค าอธิบาย 



 

 

 
และการประยุกต์ใช้วัสดุพอลิเมอร์ในการออกแบบทาง
วิศวกรรม หลักการของกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ 
 Introduction to polymeric materials; 
types of polymerization reactions, chemical 
structure of polymers; molecular weight and 
molecular weight distribution; types and 
molecular structure of polymers; crystalline and 
amorphous polymers; additives; copolymer and  

 Introduction to polymeric materials; 
types of polymerization reactions, chemical 
structure of polymers; molecular weight and 
molecular weight distribution; types and 
molecular structure of polymers; crystalline and 
amorphous polymers; copolymer and polymer 
blends; selection and application of polymeric 
materials; principles of polymer processing 
 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
polymer blends; polymer recycling; polymer 
rheology; rubber technology; selection and 
application of polymeric materials in engineering 
design; principles of polymer processing 

  

 309315 ปฏิบัติการทางวัสดุ 2  1(0-3-1) 
 Materials Laboratory II 
 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ การ
วางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การวางผังโรงงาน วิศวกรความปลอดภัย 
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ การทดสอบและการ
วิเคราะห์สมบัติทางกล ทางกายภาพ และทางเคมีของ
วัสดุพอลิเมอร์  
 Industrial engineering laboratory; 
production planning, production control, quality 
control, plant design, safety  engineering, 
polymeric processing; testing and analysis of 
mechanical, physical and chemical properties of 
polymeric materials 

เปิดรายวิชาใหม ่

 309318 ปฏิบัติการทางวัสดุ 3  1(0-3-1) 
 Materials Laboratory III 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปเซรามกิ 
การทดสอบและการวิเคราะห์สมบัติทางกล ทางกายภาพ 
และทางเคมีของวัสดุเซรามิก 
 Laboratory work for ceramic 
processing; testing and analysis of mechanical, 
physical and chemical properties of ceramic 
materials 

เปิดรายวิชาใหม ่

309370  ปฎิบัติการกระบวนการผลิต 1(0-3-1)
 และวิเคราะห์สมบัติของวัสดุโลหะ  
 Metal Materials Processing and 
 Properties Analysis Laboratory 

 ปิดรายวิชา 



 

 

 
309371  ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1(0-3-1)
 และวิเคราะห์สมบัติของ 
 วัสดุพอลิเมอร์  
 Polymeric Materials Processing 
 and Properties Analysis 
 Laboratory 

 ปิดรายวิชา 

309374  ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1(0-3-1)
 และวิเคราะห์สมบัติของวัสดุเซรามิก  
 Ceramic Materials Processing  
 and Properties Analysis 
 Laboratory 

 ปิดรายวิชา 

 309390  สัมมนา   1(0-3-1) 
 Seminar 
 น าเสนอผลงานและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจ
ทางด้านวิศวกรรมวัสดุ 
 Presentation and discussion of 
interesting topic in Materials Engineering 

เปิดรายวิชาใหม ่

  



 

 

 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
309414  การจ าแนกคุณลักษณะของวัสดุ  3(3-0-6) 
 Materials Characterization 
 วิชาบังคับก่อน: 301202 วัสดุวิศวกรรม 
 Prerequisite:  301202 Engineering 
Materials 
 หลักการของการจ าแนกคุณลักษณะของวัสดุ 
การวิเคราะห์พื้นฐานทางเคมี เทคนิคสเปกโตสโคปี การ
ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง การ
ตรวจสอบสัณฐานด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การ
วิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี
เอ็กซ์เรย์ การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน 
 Principles of materials characterization; 
basic chemical analysis; spectroscopy 
techniques; microstructural investigation using 
optical microscopy technique; morphological 
properties investigation using electron 
microscopy technique; crystals structure analysis 
using X- ray diffraction technique; analysis of 
thermal properties 

309319 การจ าแนกคุณลักษณะของวัสด ุ 3(3-0-6) 
 Materials Characterization 
 
 
 
 หลักการของการจ าแนกคุณลักษณะของวัสดุ 
การวิเคราะห์พื้นฐานทางเคมี เทคนิคสเปกโตสโคปี การ
วิเคราะห์ผิว และการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วย
กล้องจุลทรรศน์แสง  การตรวจสอบสัณฐานด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วย
เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ การวิเคราะห์สมบัติ
ทางความร้อน 
 Principles of materials characterization; 
basic chemical analysis; spectroscopy 
techniques; surface analysis and microstructural 
investigation using optical microscopy technique; 
morphological properties investigation using 
electron microscopy technique; crystals 
structure analysis using X- ray diffraction 
technique; analysis of thermal properties 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ตัดวิชาบังคับ
ก่อน และ
ค าอธิบาย 

309415  สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็ก 3(3-0-6)
 ของวัสดุ  
 Electrical, Optical and Magnetic 
 Properties of Materials 
 วิชาบังคับก่อน: 309351 วัสดุเซรามิก 
 Prerequisite: 309351 Ceramic Materials 
 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ ทฤษฎี
ค ว อ น ตั ม  ร ะ ดั บ ข อ ง พ ลั ง ง า น  ก า ร ถ่ า ย โ อ น
อิเล็กตรอนอิสระ วัสดุกึ่งตัวนา สมบัติของวัสดุไดอิเล็ก
ตริก สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ 
 Electronic structures of materials; 
quantum theory; energy levels; free electron 
transportation; semiconductors, properties of 
dielectric materials; electrical, optical, and 
magnetic properties of materials 

309415 สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็ก 3(3-0-6)
 ของวัสดุ  
 Electrical, Optical and Magnetic 
 Properties of Materials 
 
 
 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ ทฤษฎี
ค ว อ น ตั ม  ร ะ ดั บ ข อ ง พ ลั ง ง า น  ก า ร ถ่ า ย โ อ น
อิเล็กตรอนอิสระ วัสดุกึ่งตัวน า สมบัติของวัสดุไดอิเล็ก
ตริก สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ  
 Electronic structures of materials; 
quantum theory; energy levels; free electron 
transportation; semiconductors, properties of 
dielectric materials; electrical, optical, and 
magnetic properties of materials 

ตัดวิชาบังคับ
ก่อน 

309416  การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 Materials Selection and Design 
 วิชาบังคับก่อน: 309231 โลหการกายภาพ 
 Prerequisite: 309231 Physical 
Metallurgy 
 กระบวนการออกแบบ วัสดุวิศวกรรมและ
สมบัติแต่ละชนิด แผนภูมิการคัดเลือกวัสดุ เกณฑ์และ

309416 การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Materials Selection and Design 
 
 
 

ปรับรูปแบบการ
สอน ตัดรายวิชา
บังคับก่อน และ
ค าอธิบาย 



 

 

 
หลักในการออกแบบ กระบวนการคัดเลือกวัสดุ แผนภูมิ
สมบัติวัสดุ ผลของส่วนผสม กระบวนการ และโครงสร้าง
ต่อสมบัติวัสดุ สมบัติและสมรรถนะของวัสดุ กรณีศึกษา
ของกระบวนการผลิตและออกแบบวัสดุ กรณีศึกษาของ
การคัดเลือกวัสดุ 
 Criteria and concept in design; 
materials selection process; material property  
 

 การเลือกวัสดุส าหรับระบบวิศวกรรม แผนภูมิ
การเลือกวัสด ุการเลือกวัสดุโดยการเลือกกระบวนการ
ภายใต้เง่ือนไขหลายข้อ การเลือกกระบวนการการขึ้นรูป 
 Selection of materials for engineering 
systems; materials selection chart; materials 
selection by multi-constrains process selection; 
fabrication process selection 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
charts; effects of composition, processing and 
structure on materials properties; properties 
versus performance of materials; case studies of 
materials processing and design; case studies of 
materials selection 

  

 
2.1.2 วิชาบังคับทางภาษา 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถ ุ 1(0-2-1)
 ประสงค์เฉพาะ  
 Communication English  
 for Specific Purposes 

ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง 
การใช้คาศัพท์ สานวน และรูปประโยคเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 Practice listening and speaking English 
with emphasis on pronunciation, vocabulary, 
expressions, and sentence structures for 
academic and professional purposes 

  ปิดรายวิชา 

205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ 1(0-2-1)
 วิเคราะห์เชิงวิชาการ  
 Communicative English  
 for Academic Analysis 

ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ 
การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความคิดเห็น 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
 Practice listening and speaking English 
with emphasis on summarizing, analyzing, 
interpreting, and expressing opinions for 
academic purposes applicable to students’ 
educational fields 

 ปิดรายวิชา 

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ 1(0-2-1)
 การน าเสนอผลงาน  

 ปิดรายวิชา 



 

 

 
 Communicative English 
 for Research Presentation 

ฝึ ก น า เ สน อ ผล ง า น ก า ร ค้ น ค ว้ า  ห รื อ
ผลงานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับสาขาของผู้ เ รี ย น เป็ น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Practice giving oral presentations on 
academic research related to students’ 
educational fields with effective delivery in 
English 

  



 

 

 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
 300302 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถ ุ 3(2-2-5)

 ประสงค์ทางวิชาชีพ  
 Communicative English for 
 Professional Purposes   

ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง 
การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยค การสรุปความ 
การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความคิดเห็น 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพฝึกน าเสนอ
ผลงานการค้นคว้าหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขา
ของผู้เรียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          Practice listening and speaking English 
with emphasis on pronunciation, vocabulary, 
expressions, sentence structures summarizing, 
analyzing, interpreting, expressing opinions for 
academic and professional purposes, practice 
giving oral presentations on academic research 
related to students’  educational fields with 
effective delivery in English 

เปิดรายวิชา 

 
2.2 วิชาเลือกทางเลือกวิศวกรรม 
2.2.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโลหะ 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
309422 วิศวกรรมพื้นผิว  3(3-0-6) 
 Surface Engineering 

ศึกษากระบวนการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้
ในการเคลือบผิวชิ้นงาน คาร์บูไรซิง ไนไตรดิง การชุบแข็ง
ด้วยเปลวไฟ การชุบเคลือบผิวด้วยไอเคมี การชุบเคลือบ
ผิวด้วยไอทางกายภาพ การพ่นโลหะ การฝังอิออน 

Study of various processes and 
technologies in surface coating; carburizing; 
nitriding; flame hardening; chemical vapor 
deposition; physical vapor deposition; metal 
spraying; ion implantation 

309422 วิศวกรรมพื้นผิว  3(2-2-5) 
 Surface Engineering 

ศึกษากระบวนการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้
ในการเคลือบผิวชิ้นงาน คาร์บูไรซิง ไนไตรดิง การชุบแข็ง
ด้วยเปลวไฟ การชุบเคลือบผิวด้วยไอเคมี การชุบเคลือบ
ผิวด้วยไอทางกายภาพ การพ่นโลหะ การฝังอิออน 
 Study of various processes and 
technologies in surface coating; carburizing; 
nitriding; flame hardening; chemical vapor 
deposition; physical vapor deposition; metal 
spraying; ion implantation 

ปรับรูปแบบการ
สอน 

309432  การวิเคราะห์ความวบิัติ  3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน: 309312 พฤติกรรมทางกล
ของวัสด ุ
 Prerequisite: 309312 Mechanical 
Behavior of Materials 
 กระบวนการหาสาเหตุของความวิบัติ การ
แตกหักแบบเหนียวและแบบเปราะ กลศาสตร์ของการ 
แตกหัก ความวิบัติที่มีสาเหตุมาจากความล้า ความคืบ 

309432  การวิเคราะห์ความวบิัติ  3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน: 309312 พฤติกรรมทางกล
ของวัสดุ 
 Prerequisite: 309312 Mechanical 
Behavior of Materials 
 กระบวนการหาสาเหตุของความวิบัติ การ
แตกหักแบบเหนียวและแบบเปราะ กลศาสตร์ของการ
แตกหัก ความวิบัติที่มีสาเหตุมาจากความล้า ความคืบ 

เปลี่ยนค าอธิบาย 



 

 

 
การกัดกร่อน และสิ่งแวดล้อม ข้อบกพร่องที่เกิดจาก
กรรมวิธีทางความร้อน การผุกร่อนของรอยเชื่อม ความ
วิบัติในเซรามิกและแก้ว ความวิบัติในวัสดุพอลิเมอร์ 
 Investigative procedure of failure; 
ductile and brittle fracture; fracture mechanics; 
failure due to fatigue, creep, corrosion and 
environmental; defect due to heat treatment;  

การกัดกร่อน และสิ่งแวดล้อม ข้อบกพร่องที่เกิดจาก
กรรมวิธีทางความร้อน การผุกร่อนของรอยเช่ือม 
 Investigative procedure of failure; 
ductile and brittle fracture; fracture mechanics; 
failure due to fatigue, creep, corrosion and 
environmental; defect due to heat treatment; 
weld decay 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
weld decay; failure in ceramics and glasses; 
failure in polymeric materials 

  

309433  การกัดกร่อนของโลหะ   3(2-2-5) 
 Corrosion in Metals 

วิชาบังคับก่อน: 309231 โลหการกายภาพ 
Prerequisite: 309231 Physical 

Metallurgy 
หลักการของการกัดกร่อน วิธีการตรวจวัด

และการค านวณอัตราการกัดกร่อนโดยใช้เทคนิคทาง
เคมีไฟฟ้า รูปแบบของการกัดกร่อน การทดสอบการกัด
กร่อน การกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมจ าเพาะ การกัด
กร่อนที่อุณหภูมิสูง กรณีศึกษาการวิบัติของวัสดุเนื่องจาก
การกัดกร่อน สารยับยั้งการกัดกร่อน การป้องกันแบบแอ
โนดิกและแคโทดิก การเตรียมผิวและการเคลือบผิวเพื่อ
บารุงรักษา 
 Principles of corrosion; corrosion 
measurement and corrosion rate calculation by  
electrochemical techniques; forms of corrosion; 
corrosion testing; corrosion in specific 
environment; corrosion at high temperature; 
case study of materials failure due to corrosion; 
corrosion inhibitors; anodic and cathodic 
protection; surface preparation and coating for 
maintenance 

309433 การกัดกร่อนของโลหะ  3(2-2-5) 
 Corrosion in Metals 
 
 
 
 หลักการของการกัดกร่อน วิธีการตรวจวัด
และการค านวณอัตราการกัดกร่อนโดยใช้เทคนิคทาง
เคมีไฟฟ้า รูปแบบของการกัดกร่อน การทดสอบการกัด
กร่อน การกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมจ าเพาะ การกัด
กร่อนที่อุณหภูมิสูง กรณีศึกษาการวิบัติของวัสดุเนื่องจาก
การกัดกร่อน สารยับยั้งการกัดกร่อน การป้องกันแบบแอ
โนดิกและแคโทดิก การเตรียมผิวและการเคลือบผิวเพื่อ
บ ารุงรักษา 
 Principles of corrosion; corrosion 
measurement and corrosion rate calculation by  
electrochemical techniques; forms of corrosion; 
corrosion testing; corrosion in specific 
environment; corrosion at high temperature; 
case study of materials failure due to corrosion; 
corrosion inhibitors; anodic and cathodic 
protection; surface preparation and coating for 
maintenance 

ตัดวิชาบังคับ
ก่อน 

309436  โลหะวิทยาของการเชื่อมต่อโลหะ  3(2-2-5) 
 Metallurgy of Metal Joining 

วิชาบังคับก่อน: 309231 โลหการกายภาพ 
Prerequisite: 309231 Physical 

Metallurgy 
 การเชื่อมต่อโลหะเบื้องต้น การบัดกร ี การ
แล่นประสาน และการเชื่อม สมบัติการเปียกผิวของการ
บัดกรีและการแล่นประสาน ความแข็งแรงของรอยต่อ 
โลหะวิทยาของกระบวนการเชื่อมต่อในแบบที่แตกตา่งกัน 
ความสามารถในการเชื่อมของโลหะและโลหะผสม การ
วิเคราะห์ปัญหาเนื่องจากปรากฎการณ์ทางโลหะวิทยา 

309436 โลหะวิทยาของการเชื่อมต่อโลหะ 3(2-2-5) 
 Metallurgy of Metal Joining 
 
 
 
 การเชื่อมต่อโลหะเบื้องต้น การบัดกรี การ
แล่นประสาน และการเชื่อม สมบัติการเปียกผิวของการ
บัดกรีและการแล่นประสาน ความแข็งแรงของรอยต่อ 
โลหะวิทยาของกระบวนการเชื่อมต่อในแบบที่แตกต่างกนั 
ความสามารถในการเชื่อมของโลหะและโลหะผสม การ
วิเคราะห์ปัญหาเนื่องจากปรากฎการณ์ทางโลหะวิทยา 

ตัดวิชาบังคับ
ก่อน 



 

 

 
โครงสร้างจุลภาคของเนื้อเชื่อม การปูองกันและการแก้ไข
ความเค้นตกค้างและการบิดงอ การให้ความร้อนกอ่นและ
หลังการเชื่อม การทดสอบเนื้อเชื่อมแบบท าลายและไม่
ท าลาย 

Introduction to metal joining, 
soldering, brazing and welding; wetting 
properties of soldering and brazing; strength of 
joints; metallurgy of various joining processes; 
weldability of metals and alloys; analysis of 
problems due to metallurgical phenomena; 
microstructure of weld metal; prevention and 
correction of residual stress and distortion; pre- 
and post weld heat treatment; destructive and 
non-destructive testing of welded metal 

โครงสร้างจุลภาคของเนื้อเชื่อม การป้องกันและการแก้ไข
ความเค้นตกค้างและการบิดงอ การให้ความร้อนก่อนและ
หลังการเชื่อม การทดสอบเนื้อเชื่อมแบบท าลายและไม่
ท าลาย 
 Introduction to metal joining, 
soldering, brazing and welding; wetting 
properties of soldering and brazing; strength of 
joints; metallurgy of various joining processes; 
weldability of metals and alloys; analysis of 
problems due to metallurgical phenomena; 
microstructure of weld metal; prevention and 
correction of residual stress and distortion; pre- 
and post- weld heat treatment; destructive and 
non-destructive testing of welded metal 
 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
 309438  วัสดุโลหะสมัยใหม ่  3(2-2-5) 

 Advanced Metallic Materials 
โครงสร้างจุลภาคและสมบัติของวัสดุโลหะยุค

ใหม่ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของ
วัสดุ และพัฒนากระบวนการวัสดุโลหะในปัจจุบัน 
 Microstructure and properties of 
advanced metallic materials; relationship 
between microstructure and properties; 
improvement and development of modern 
metal processing 

เปิดรายวิชาใหม ่

 309439  กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะ 3(3-0-6) 
 Heat Treatment of Metal 

แผนภูมิสมดุลและแผนภูมิการเย็นตัวแบบไม่
สมดุล กรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กและโลหะนอก
กลุ่มเหล็ก การประยุกต์ใช้งาน และกรณีศึกษาการ
ประยุกต์ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม 

Equilibrium and non-equilibrium phase 
diagram; heat treatment of ferrous and non-
ferrous alloys; applications; case study in 
factories 
 

เปิดรายวิชาใหม ่

 
2.2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเซรามิก 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
309450  วิศวกรรมผงเซรามิก   3(3-0-6) 
 Ceramic Powder Engineering 

 ปิดรายวิชา 



 

 

 
309451  เตาเผาเซรามิก   3(3-0-6) 
 Kilns and Furnaces 

 ปิดรายวิชา 

309457  วัสดุเซรามิกชีวภาพ   3(2-2-5) 
 Bioceramic Materials 

ลักษณะเฉพาะและสมบัติของวัสดุเซรามิก
ชีวภาพ สภาพเข้ากันได้ทางชีวภาพกบัร่างกายมนุษย ์การ
ประยุกต์เซรามิกชีวภาพในทางการแพทย์และทันตกรรม 
กรณีศึกษา 
 Characteristics and properties of 
bioceramics; biocompatibility with human 
bodies; applications of bioceramics in medicine 
and dentistry; case study 

309457  วัสดุเซรามิกชีวภาพ  3(3-0-6) 
Bioceramic Materials 
ลักษณะเฉพาะและสมบัติของวัสดุเซรามิก

ชีวภาพ สภาพเข้ากันได้ทางชีวภาพกบัร่างกายมนุษย ์การ
ประยุกต์เซรามิกชีวภาพในทางการแพทย์และทันตกรรม 
กรณีศึกษา 
 Characteristics and properties of 
bioceramics; biocompatibility with human 
bodies; applications of bioceramics in medicine 
and dentistry; case study 

ปรับรูปแบบการ
สอน 

 309458 เทคโนโลยีฟิล์มบาง  3(3-0-6) 
 Thin Film Technology 
 สมบัติพื้ นฐานของฟิล์มบาง และความ
แตกต่างระหว่างฟิล์มบางกับวัสดุทั่วไป เทคโนโลยีการขึ้น
รูปฟิล์มบาง การเตรียมฟิล์มโดยวิธีทางเคมี และทาง
กายภาพ การประยุกต์ใช้งานฟิล์มบาง 
 Basic properties of thin films; the 
different between thin film and bulk materials; 
thin film fabrication technologies; preparation of  

เปิดรายวิชาใหม ่

  



 

 

 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
 thin film using chemical and physical methods; 

application of thin films 
 

 309459 พื้นฐานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 
 Principles of Semiconductor 
 Devices 
 หลักพื้นฐานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า ทฤษฏี
บทเบื้องต้น เช่น อิเล็กตรอน และโครงสร้างอะตอม สาร
กึ่งตัวน าชนิดพีและเอ็น การเคลื่อนที่ของประจุ และ
พาหะ การสร้าง และการประยุกต์ใช้งานของอุปกรณ์สาร
กึ่งตัวน า เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และอุปกรณ์สารทาง
แสง  
Principles of semiconductor devices; basic 
theoretical i.e. electron and atomic structure; n-
type and p-type semiconductor; charge and 
carrier mobility; semiconductor device 
fabrication and applications i.e. diode, transistor 
and optoelectronic devices 

เปิดรายวิชาใหม ่

 
2.2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
309462  เทคโนโลยีทางพอลิเมอร์  3(2-2-5) 
 Polymer Technology  

 ปิดรายวิชา 

 309467 พอลิเมอร์ชีวภาพ  3(2-2-5) 
 Biopolymers 
 พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต้น   สมบัติ  การ
เตรียม การผลิต การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ชีวภาพ  
การประยุกต์ใช้งาน เช่น บรรจุภัณฑ์ การเกษตร ทาง
การแพทย์  
 Introduction to biopolymers; 
properties; preparation, production and 
deterioration of biopolymers; applications e. g. 
packaging, agriculture, and medical 

เปิดรายวิชาใหม ่

 309468  วัสดุพอลิเมอร์และการ  3(2-2-5) 
 ประยุกต์  
 Polymeric Material and 
 Applications  
 เทคโนโลยี ใหม่จากวัสดุพอลิ เมอร์  การ
สังเคราะห์ ดัดแปร และการขึ้นรูป การประยุกต์ใช้งาน 
เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิง และทางการแพทย์ 
 New technology from polymeric 
materials; synthesis, modified and fabrication; 

เปิดรายวิชาใหม ่



 

 

 
applications i. e.  solar cells, fuel cells and 
medicals 

 
 
 
 
2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
309417  จลนพลศาสตร์ในกระบวน 3(3-0-6)
 การทางวัสดุ  
 Kinetics in Materials Processing 

 ปิดรายวิชา 

309419  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรรมวัสดุ  3(2-2-5) 
 Special Problems in Materials 
 Engineering 

ศึกษาและค้นคว้าปัญหาพิเศษทางวิศวกรรม
วัสด ุ
 Study and research of special 
problems in materials engineering 

309470 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรรมวัสด ุ 3(2-2-5) 
 Special Problems in Materials 
 Engineering 
 ศึกษาและค้นคว้าปัญหาพิเศษทางวิศวกรรม
วัสด ุ
 Study and research of special 
problems in materials engineering 

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื่องจากเปลี่ยน
กลุ่มของรายวิชา 

309420  วัสดุนาโน    3(3-0-6) 
 Nanomaterials 

วัสดุนาโนเบื้องต้น การสังเคราะห์อนุภาค   
นาโน การสร้างโครงสร้างนาโน ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างจุลภาคและสมบัติ กระบวนการผลิตวัสดุที่มี
โครงสร้างนาโน การจาแนกลักษณะวัสดุที่มีโครงสร้าง นา
โน สมบัติของวัสดุที่มีโครงสร้างนาโน การประยุกต์ใช้วัสดุ
ที่มีโครงสร้างนาโน 
 Introduction to nanomaterials; 
synthesis of nanoparticles; formation of 
nanostructures; microstructure- properties 
relationships; nanostructured materials 
processing; characterization of nanostructured 
materials; properties of nanostructured 
materials; applications of nanostructured 
materials 

309471 วัสดุนาโน   3(3-0-6) 
 Nanomaterials 

วัสดุนาโนเบื้องต้น การสังเคราะห์อนุภาค         
นาโน การสร้างโครงสร้างนาโน ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างจุลภาคและสมบัติ กระบวนการผลิตวัสดุที่มี
โครงสร้างนาโน การจ าแนกลักษณะวัสดุที่มีโครงสร้างนา
โน สมบัติของวัสดุที่มีโครงสร้างนาโน การประยุกต์ใช้งาน 
 Introduction to nanomaterials; 
synthesis of nanoparticles; formation of 
nanostructures; microstructure and properties 
relationships; nanostructured materials 
processing; characterization of nanostructured 
materials; properties of nanostructured 
materials; applications 

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื่องจากเปลี่ยน
กลุ่มของรายวิชา
และค าอธบิาย 
 
 

309421  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมวัสดุ  3(2-2-5) 
 Selected Topics in Materials 
 Engineering 
 ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมวัสดุ 
 Study of interesting topics in materials 
engineering 

309472 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมวัสดุ 3(2-2-5) 
 Selected Topics in Materials 
 Engineering 
 ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมวัสดุ 
 Study of interesting topics in materials 
engineering 

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื่องจากเปลี่ยน
กลุ่มของรายวิชา 

 309473 ไฟฟ้าเคมีและการประยุกต ์ 3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่



 

 

 
 Electrochemistry and 
 Applications 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าเคมี อุณหพล
ศาสตร์ และจลนศาสตร์ของกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า 
การถ่ายโอนมวลของอุปกรณ์สะสมพลังงาน เช่น แบตเตอ
รี เซลล์เชื้อเพลิง และตัวเก็บประจุ  
 Basic knowledge on electrochemistry; 
thermodynamics and kinetics of electrochemical 
processes; mass transport of energy storage 
devices i.e. batteries, fuel cells and capacitors 

  



 

 

 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
 309474 แบบจ าลองทางวัสดุเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Materials 
 Modelling 
 ทฤษฏีทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาอย่างง่าย การการพัฒนา
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม การ
ประยุกต์ใช้งาน 
 Basic mathematic modelling; 
mathematic modelling for solving basic 
problems; mathematic modeling development 
by using software; applications 

เปิดรายวิชาใหม ่

 309475 วัสดุเพื่อความยั่งยืน  3(3-0-6) 
 Materials for Sustainability 
 พื้นฐานการเลือกวัสดุ  เกณฑ์แบบดั้งเดิม 
เกณฑ์แบบยั่งยืน วิเคราะห์ความสมดุลระหว่างสมบัติทาง
สิ่งแวดล้อม และสมบัติทางกายภาพของวัสดุ การบริโภค
และการออกแบบการน ากลับมาใช้ใหม่ของอุปกรณ์ 
 Fundamental materials selection, 
traditional criteria, sustainable criteria tradeoffs 
between environmental properties and physical 
properties of materials, materials consumption 
and recycling design of devices 

เปิดรายวิชาใหม ่

 309476 การเปลี่ยนเฟสวัสดุ   3(3-0-6) 
 Phase Change Materials 
 พื้นฐานการเปลี่ยนเฟสวัสดุ การถ่ายเทความ
ร้อน การสูญเสียความร้อน สมบัติของการเปลี่ยนเฟสวัสดุ
ที่ต่างกัน การออกแบบและการสังเคราะห์ของการเปลี่ยน
เฟสวัสดุ เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งาน 
 Introduction to phase change 
materials; heat transfer; heat dissipation; 
properties of different phase change materials; 
design and synthesis of phase change materials; 
technologies and applications 

เปิดรายวิชาใหม ่

 309477 การทดสอบแบบไม่ท าลาย 3(3-0-6) 
 Non-Destructive Testing 
 พื้นฐานการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย วิธีการ
ตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบโดยใช้คลื่นความถี่สูง การ
ตรวจสอบโดยสารแทรกซึก และการตรวจสอบโดยใช้
อนุภาคแม่เหล็ก การประยุกต์ใช้งาน และกรณีศึกษา 
 Fundamental of non- destructive 
testing; methods i.e. ultrasonic testing, penetrant 

เปิดรายวิชาใหม ่



 

 

 
testing, magnetic particle testing; applications 
and case studies 

  



 

 

 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
 309479 การจัดการโครงงานทาง 3(3-0-6)

 วิศวกรรมวัสด ุ  
 Materials Engineering Project 
 Management 
 การวางแผนโครงการ ความเป็นไปได้ของ
โครงการ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวางแผนปฏิบัติการ
และการด า เนินการตามแผน ล าดับขั้ นตอนการ
ด าเนินงาน การควบคุม และติดตามโครงการ และการ
ประเมินผลของโครงการ และการน าเสนอผลกรณีศึกษา
ของโครงการทางด้านวิศวกรรมวัสดุ 
 Project planning; feasibility of project; 
analysis of break- even point; operational 
planning and implementation; sequences of 
operations; controlling and monitoring the 
project; evaluating projects and case study 
presentation in the field of materials engineering 

เปิดรายวิชาใหม ่

 309480 วัสดุเพื่อการประยุกต์ใช้ทาง 3(3-0-6)
 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
 Materials for Environmental 
 and Energy Applications 
 การใช้และการออกแบบวัสดุ วัสดุที่มีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ วัสดุ
เพื่อการควบคุมมลภาวะและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
การประยุกต์ใช้งาน 
 Use and design of materials; green 
materials; materials from natural waste; materials 
for pollution control and solving environmental 
problem; applications 

เปิดรายวิชาใหม ่

 309481 อุปกรณ์และวัสดุทางแสง 3(3-0-6) 
 Photonic Materials and Devices 
 หลักการของวัสดุและอุปกรณ์ทางแสง ทฤษฏี
พื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างแสง พลังงาน และ
โครงสร้างอะตอม การประกอบอุปกรณ์วัสดุทางแสง การ
ประยุกต์ใช้งาน 
 Principle of photonic materials 
devices; basic theoretical and relative of light, 
energy and atomic structure; fabrication of 
photonic materials devices; applications 

เปิดรายวิชาใหม ่

 309482 วัสดุเพื่อการตรวจจับ   3(3-0-6) 
 Sensing Materials 
 หลักการของอุปกรณ์ตรวจจับทางกายภาพ 
ทางเคมี และทางชีวภาพ ความเข้าใจเชิงวัสดุศาสตร์และ

เปิดรายวิชาใหม ่



 

 

 
วิศวกรรมส าหรับอุปกรณ์ตรวจจับ เกณฑ์เพื่อพัฒนา
อุปกรณ์ตรวจจับที่มีความฉลาดขึ้น ราคาถูกลง และมี
ความน่าเช่ือถือขึ้น 
  Principle of physical, chemical and 
biological sensors; understanding in materials 
science and engineering for sensors; criteria to  

  



 

 

 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
 develop smarter, cheaper and more reliable 

sensors 
 

 
2.2.5 กลุ่มวิชาวิศวกรรมการบริหาร 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
301435  การจัดการด้านวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 Engineering Management 

 ตัดรายวิชา 

301447  วิศวกรรมการซ่อมบารุง  3(3-0-6) 
 Maintenance Engineering  

 ตัดรายวิชา 

301448  การออกแบบและวิเคราะห์ 3(2-3-5)
 การทดลอง  
 Design and Analysis of 
 Experiments 

 ตัดรายวิชา 

 
2.2.6 กลุ่มวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง การปรับปรุง 
 309100 แนะน าวิชาชีพวิศวกรรมวัสด ุ 1(0-3-1) 

 Introduction to Materials 
 Engineering Profession 
 แนะน าวิชาชีพวิศวกรรมวัสดุในแขนงต่างๆ 
วิธีการเรียนและการท างานในสาขาวิศวกรรมวัสดุ  ฝึก
การคิดอย่างเป็นระบบ  และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม
วัสดุด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ 
 Introduction to materials engineering 
profession in various fields, how to learn and to 
work in the field of materials engineering, 
practice in systematic thinking and solving 
materials engineering problem using systematic 
mathematic  and scientific method 
 

เปิดรายวิชาใหม ่

309391  ฝึกงานด้านวิศวกรรมวัสดุ  
 Training in Materials Engineering 
 การฝึกฝนทักษะกับสถานประกอบการในสาย
งานวิศวกรรมวัสดุ การใช้ทั้งทักษะทางวิชาการและทักษะ
ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมวัสดุกับเอกชน หรือ องค์กร
ของรัฐ การฝึกงานอย่างน้อย 270 ชั่วโมง 270 ชั่วโมง 
 Skill training with materials engineering 
related enterprises; using both academic and 
work- related skill in materials engineering in 

309391 ฝึกงานด้านวิศวกรรมวัสด ุ   
 Training in Materials Engineering 
 การฝึกฝนทั้งทักษะทางวิชาการและทกัษะที่
เกี่ยวขอ้งทางด้านวิศวกรรมวัสดุกับภาคเอกชน หรือ
องค์กรของรัฐ การฝึกงานอยา่งน้อย 270 ชั่วโมง  
 Academic and work- related skills 
training at private sectors or governmental 
institutions; training at least 270 hours 

เปลี่ยนค าอธิบาย 



 

 

 
private sectors or governmental institutions; 
training at least 270 hours 

 

 


