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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์/ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Materials Engineering 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Materials Engineering) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Materials Engineering) 
 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวน 36 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แผน ก แบบ ก 2 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษไดเ้ป็นอย่างดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  ไม่มี 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 - เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในการ

ประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อ

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 
 - ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการ

ประชุมครั้งที ่3/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการ

ประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีพ.ศ. 2561 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. นักวิจัยด้านวัสดุ 
2. นักโลหวิทยา 
3. วิศวกรด้านวัสดุ 
4. วิศวกรกระบวนการผลิต 
5. อาจารย์สาขาวิศวกรรมวัสดุ 
6. ผู้จัดการฝ่ายการวิจัยและพัฒนา 
7. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
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9. ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวชิา) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
1  
 

นายภูตินันท์ เอื้อวงษ์สุวรรณ อาจารย์ Ph.D. (Advanced Fibro-Science) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) 

Kyoto Institute of Technology, Japan 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2558 
2549 
2544 

2 นายธนภักษ์ เมธนาวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Materials Science and Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
วศ.บ. (วัสดุศาสตร์) 

University of Leeds, UK 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
2544 
2540 

3 
 

นายธนศักดิ์ นิลสนธ ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Materials Engineering) 
ปร.ด. (วิศวกรรมวัสดุ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวสัดุ) 

University of Grenoble, France 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2556 
2556 
2549 
2546 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
    ปัจจุบันโครงสร้างการผลิตของประเทศไทยได้ เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรมไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับ
ก้าวหน้าหลักสูตรนี้ต้องการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่เป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมวัสดุ โดยเฉพาะในการสร้าง        
องค์ความรู้ และสามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยจ าเป็นต้องรับมือและใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้ทันสมัย
และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการวิจัยและพัฒนาระดับสูงซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก
ข้อหนึ่งของหลักสูตรจะท าหน้าที่ส่งเสริมและเกื้อหนุนต่อการปรับตัวในสถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
    หลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลมาจาก       
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยังขาดความสมดุลซึ่งกันและกัน การพัฒนาที่อยู่ในช่วงที่กล่าวนี้ ท าให้
เกิดข้อกังวลในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม การจัดสรรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
และวัฒนธรรมที่ถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความจ าเป็นและข้อจ ากั ดทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
เทคโนโลยีขั้นสูงด้านวัสดุจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างสมดุลและวางรากฐานความยั่งยืนของสังคมและ
วัฒนธรรม หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นที่การสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในด้านวัสดุอันจะน าไปสู่
การสร้างและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับความเข้าใจใน
ผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งจะสามารถน าพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนา  
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
    ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กล่าว
ท าให้หลักสูตรนี้จ าเป็นต้องค านึงถึงการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ที่สอดคล้องต่อทั้งสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือรองรับการถ่ายทอดและสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษามีศักยภาพในการวิจัยและ
พัฒนาที่ยืดหยุ่นและตอบสนองได้ทันทีต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
    ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กล่าว 
มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาการข้ันสูงที่เก่ียวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือเป็นผู้พัฒนา
และสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
โดยหลักสูตรนี้สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีวัสดุ มีความสามารถใน      
การประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้วิจัยและพัฒนาขึ้นเพ่ือเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
สามารถสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถผลิตผลงานวิจัยรวมถึงนวัตกรรมเกี่ยวกับวัสดุ เพ่ือร่วมขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
    ไม่มี 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
    ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
    ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา    
  เพ่ือสร้างบุคลากรให้มีความรู้ในงานวิจัยเชิงลึกด้านวิศวกรรมวัสดุที่สามารถน าความรู้ในงานวิจัย
เชิงลึกไปพัฒนาเทคโนโลยีและแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมวัสดุ 
 1.2 ความส าคัญ 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มีความส าคัญด้านการส่งเสริมการ
ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรมที่ก าลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุที่มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมและ
สามารถเลือกใช้วัสดุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  1.3.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุที่มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนาด้าน
วัสดุส าหรับใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมวัสดุ 
 1.3.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
การสร้างงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมวัสดุ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน

ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด 
-  ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล

หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
-  เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ 

ผู้ ใช้บัณฑิต และผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม
วัสดุทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคอุตสาหกรรม เข้า
มาร่วมในการจัดท าหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอน 

- มีการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ตามแบบ มคอ.3 ก่อนการสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

-  มี ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล         
การด าเนินการของรายวิชาตาม
แบบ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

-  มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

-  ติ ดตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ด้านวัสดุ 

- นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษา       ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

-  บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ ง า น ท า ไ ด้ รั บ
เงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
ที่ ก.พ. ก าหนด 

- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ   
ให้มีความรู้และประสบการณ์
ในระดับสูงทางด้านวัสดุ เพ่ือ
ประโยชน์ในการเรียนการสอน
และการวิจัย 

-  สนับสนุน ให้ บุ คลากรสาย
วิชาการไปศึกษาต่อ ประชุม   
ดูงาน หรือท าวิจัยในหน่วยงาน
ที่มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยี
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

- อาจารย์ประจ าได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ. 2 

 

8 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มี 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  จัดการเรียนการสอน   วันจันทร์ - ศุกร์    เวลา 09.00 - 16.00 น. 
                             วันจันทร์ - ศุกร์    เวลา 18.00 - 21.00 น. 
                             วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 
                              ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
                              ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม – มิถุนายน 
             ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เปิดภาคการศึกษาดังนี้ 
                                  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
                      ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุหรือสาขา
อ่ืนที่เทียบเท่า ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   นักศึกษาที่เข้าศึกษาอาจมีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิศวกรรมวัสดุไม่เพียงพอ เนื่องมาจากจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสาขาอ่ืน 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  นักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมวัสดุในระดับปริญญาตรีอาจจ าเป็นต้องเข้าฟัง
การบรรยายรายวิชาของระดับปริญญาตรีในกลุ่มวิชาบังคับส าหรับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุด้วย 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศกึษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 

10 
- 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

รวม 10 20 20 20 20 
ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

  
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าบ ารุงการศึกษา 182,500 216,500 350,000 350,000 350,000 
ค่าพัฒนาวิชาการ 382,000 664,000 664,000 664,000 664,000 

ค่าลงทะเบียน 180,000 360,000 360,000 360,000 360,000 
รวมรายรับ 744,500 1,240,500 1,374,000 1,374,000 1,374,000 

  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบด าเนินการ      
   เงินเดือน 2,400,000 2,472,000 2,546,160 2,622,545 2,701,221 
   ค่าตอบแทน      
   ค่าใช้สอย - 200,000 200,000 200,000 200,000 
   ค่าวัสดุ - 200,000 200,000 200,000 200,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
   เงินอุดหนุน      
รวม )ก(  2,460,000 2,932,000 3,006,160 3,082,545 3,161,221 
งบลงทุน      
   ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม )ข(  - - - - - 
รวม )ก) + (ข(  2,460,000 2,932,000 3,006,160 3,082,545 3,161,221 
จ านวนนักศึกษา 20 40 40 40 40 
ค่าใช้จ่าย/คน/ปี 120,000 73,300 75,154 77,063.6 79,030.5 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อ
ป ี

424,548/5=84,910 

ค่าใช้จ่ายตลอด
หลักสูตรต่อคน 

84,910*2 = 169,820 
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 2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
        แผน ก แบบ ก 2 
             หมวดวิชาบังคับ 72  หน่วยกิต 
             วิชาบังคับ 51  หน่วยกิต 
          วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  
             หมวดวิชาเลือก  9  หน่วยกิต 
     วิชาเลือกกลุ่มวัสดุ                    6 หน่วยกิต 
                                 วชิาเลือกทั่วไป                        3 หน่วยกิต 
                                        รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 

  3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต  
                    หมวดวิชาบังคับ (Required Courses) 
   วิชาบังคับ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตัวเอง) 

001701062  อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของวัสดุ 
(Thermodynamic and Kinetics of Materials) 

3(3-0-6) 

010627002 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในกรรมวิธีทางวัสดุ 
(Transport Phenomena in Materials Processing) 

3(3-0-6) 

003010627  สมบัติของวัสดุ 
(Properties of Materials) 

3(3-0-6) 

010627004 เทคนิคข้ันสูงส าหรับการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
(Advanced Techniques for Materials Characterization) 

3(3-0-6) 

010627006 ทักษะการท าวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
(Research Skills, Methodology and Proposal Writing) 

3(3-0-6) 

   วิทยานิพนธ์ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
010625603 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
       12 
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                   หมวดวชิาเลือก (Elective Courses) 
    - วิชาเลือกกลุ่มวัสดุ (Elective Courses in Materials)     
    ให้เรียนวิชาเลือกจากวิชาเลือกกลุ่มวัสดุจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
    1. วิชาเลือกกลุ่มวัสดุพอลิเมอร์ (Elective Courses in Polymer) 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตัวเอง) 
010627101 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ 

(Rheology of Polymers) 
3(3-0-6) 

010627102 การผลิตพอลิเมอร์ 
(Manufacturing of Polymers) 

3(3-0-6) 

010627104 สมบัติทางกลและการเสียหายในพอลิเมอร์ 
(Mechanical Properties and Failure in Polymers) 

3(3-0-6) 

010627105 อิลาสโตเมอร์ 
(Elastomers) 

3(3-0-6) 

010627108 การสังเคราะห์พอลิเมอร ์
(Polymer Synthesis) 

3(3-0-6) 

010627109 การตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 
(Polymer Characterization) 

3(3-0-6) 

010627110 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ 
(Degradation and Stability of Polymer) 

3(3-0-6) 

010627111 วัสดุพอลิเมอร์ไฮบริด 
(Hybrid Polymers) 

3(3-0-6) 

010627112 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ 1 
(Selected Topic in Polymers I) 

3(3-0-6) 

010627113 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ 2 
(Selected Topic in Polymers II) 

3(3-0-6) 

 
    2. วิชาเลือกกลุ่มวัสดุโลหะ (Elective Courses in Metal) 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตัวเอง) 
010627201 โลหะวิทยากายภาพ 

(Physical Metallurgy) 
3(3-0-6) 

010627203 กรรมวิธีทางความร้อน 
(Heat Treatment) 

3(3-0-6) 
 

010627204 การผลิตโลหะ 
(Metal Production) 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตัวเอง) 
010627205 การผลิตโลหะรูปพรรณ 

(Wrought Metal Processing) 
3(3-0-6) 
 

010627206 การหล่อโลหะ 
(Casting of Metals) 

3(3-0-6) 
 

010627207 โลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก 
(Non-ferrous Alloys) 

3(3-0-6) 
 

010627208 เหล็กกล้า 
(Steel) 

3(3-0-6) 
 

010627209 วิศวกรรมพ้ืนผิว 
(Surface Engineering) 

3(3-0-6) 
 

010627210 การกัดกร่อนโลหะขั้นสูง 
(Advanced Metallic Corrosion) 

3(3-0-6) 
 

010627211 การตรวจสอบและการป้องกันการกัดกร่อนโลหะ 
(Metallic Corrosion Testing and Protection) 

3(3-0-6) 
 

010627212 ออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง 
(High Temperature Oxidation) 

3(3-0-6) 
 

010627215 โลหะผงวิทยา 
(Powder Metallurgy) 

3(3-0-6) 
 

010627216 การเคลือบผิวที่อุณหภูมิสูง 
(High-Temperature Coatings) 

3(3-0-6) 
 

010627217 กลศาสตร์การแตกหักของวัสดุ 
(Fracture Mechanics of Materials) 

3(3-0-6) 
 

010627218 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มโลหะ 1 
(Selected Topic in Metallic Materials I) 

3(3-0-6) 
 

010627219 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มโลหะ 2 
(Selected Topic in Metallic Materials II) 

3(3-0-6) 
 

 

         3. วิชาเลือกกลุ่มวัสดุผสม (Elective Courses in Composites) 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตัวเอง) 
010627401 วัสดุเสริมแรง 

(Reinforcing Materials) 
3(3-0-6) 

010627402 กรรมวิธีการผลิตวัสดุผสม 
(Composite Materials Processing) 

3(3-0-6) 

010627403 กลศาสตร์ของวัสดุผสม 
(Mechanics of Composites) 

3(3-0-6) 

010627406 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม 
(Structure and Properties of Composites) 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตัวเอง) 
010627407 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มวัสดุผสม 1 

(Selected Topic in Composites I) 
3(3-0-6) 

010627408 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มวัสดุผสม 2 
(Selected Topic in Composites II) 

3(3-0-6) 

 

    - วิชาเลือกทั่วไป (General Elective Courses) 
 ให้เรียนวิชาเลือกทั่วไปจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนวิชานอกภาควิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ซึ่งเปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และ/หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาก่อนอีก 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตัวเอง) 
010627507 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมวัสดุ 

(Advanced Mathematics for Materials Engineering) 
3(3-0-6) 

010627508 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในงานวิศวกรรม 
(Strategic Engineering Management) 

3(3-0-6) 

010627510 วิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงทางวิศวกรรมวัสดุ 
(Advanced Numerical Methods in Materials Engineering) 

3(3-0-6) 
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  .3.1 4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
010627001 อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของวัสดุ 

(Thermodynamic and Kinetics of Materials) 
3(3-0-6) 

010627003 สมบัติของวัสดุ 
(Properties of Materials) 

3(3-0-6) 

010627004 เทคนิคข้ันสูงส าหรับการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
(Advanced Techniques for Materials Characterization) 

3(3-0-6) 

รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
010627002 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในกรรมวิธีทางวัสดุ 

(Transport Phenomena in Materials Processing) 
3(3-0-6) 

010627006 ทักษะการท าวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
(Research Skills, Methodology and Proposal Writing) 

3(3-0-6) 

010627XXX วิชาเลือกกลุ่มวัสดุ 
(Elective Courses in Materials) 

3(3-0-6) 

รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
010627XXX วิชาเลือกกลุ่มวัสดุ 

(Elective Courses in Materials) 
3(3-0-6) 

010627XXX วิชาเลือกทั่วไป 
(General Elective Courses) 

3(3-0-6) 

010625603 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

2 

รวม 8 หน่วยกิต 
   

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
010625603 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
10 

รวม 10 หน่วยกิต 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
010625603     วิทยานิพนธ์             12 
     (Thesis) 
     วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
     Prerequisite : Department Permission 
     นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ก าหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด 
     Students are required to conduct a dissertation under supervision of advisors 
appointed by Graduate School. Rules and regulations for undertaking dissertation set by 
students’ department and Graduate School must be observed strictly. 
 
010627001     อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของวัสดุ   3(3-0-6) 
     (Thermodynamic and Kinetics of Materials) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     กฎของอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศักย์ กัมมันตภาพ สมดุลเคมี สารละลาย แผนภาพเฟส
และการประยุกต์ พ้ืนผิวและรอยต่อ อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ถูกควบคุมโดยปฏิกิริยาที่รอยต่อ และโดย    
การแพร่ การเกิดนิวเคลียสและการโตต่อ การแปลงเฟส แผนภาพเฟสในภาวะไม่สมดุล แผนภาพการแปลงเฟสที่
อุณหภูมิคงที่ และ แผนการการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้แผนภาพดังกล่าว 
     Laws of Thermodynamics, thermodynamic potentials, activity, chemical 
equilibrium, solution, phase diagrams and their applications, surface and Interface, reaction 
rate controlled by interfacial reaction and by diffusion, nucleation and growth, phase 
transformation, non-equilibrium phase diagrams; isothermal transformation and continuous 
cooling diagrams, and their applications. 
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010627002     ปรากฏการณ์การถ่ายเทในกรรมวิธีทางวัสดุ   3(3-0-6)
     (Transport Phenomena in Materials Processing) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     สมบัติของของไหล ชนิดของการไหล สมการความต่อเนื่องของของไหล สมการโมเมนตัม 
การสมดุลพลังงาน การไหลในท่อ การถ่ายเทความร้อนโดยการน า การพา และการแผ่รังสีความร้อน       
กฎของฟูเรียร์ สมการการกระจายตัวของความร้อน ปัญหาในสภาวะคงตัวและชั่วขณะ กฎของฟิกส์       
การแพร่ในของแข็ง กลไกการแพร่ของวัสดุ วิธีการเชิงตัวเลข กรณีศึกษาการประยุกต์หลักการถ่ายเท
ในกรรมวิธีทางวัสดุ 
     Properties of fluids, type of fluid flow, continuity equation of fluid, 
momentum equation, energy balance, flow in tube, thermal properties of materials, heat 
transfer by conduction, convection and radiation, Fourier’s laws, heat diffusion equation, 
steady-state and transient problem, Fick’s Laws, diffusion in solid, diffusion mechanism in 
materials, numerical method, case study in the application of transport phenomena in 
materials processing. 
 
010627003     สมบัติของวัสดุ   3(3-0-6)
     (Properties of Materials) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     ระบบของเหล็ก-คาร์บอน ความรู้เบื้องต้นของเทคนิคการขึ้นรูปของโลหะที่ส าคัญ การหล่อ 
การรีด การอัด การข้ึนรูปโดยใช้แบบหล่อ การดึงข้ึนรูป ภาพรวมของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก พ้ืนฐานของกลไก
การเพ่ิมความแข็งแรงแก่โลหะ โครงสร้างเซรามิกและการเปลี่ยนเฟสในเซรามิก การเกิดแก้ว ความเข้มของ
ความเค้นและความส าคัญของรอยร้าวในวัสดุประเภทเซรามิก พ้ืนฐานของการขึ้นรูปและการผลิตเซรามิกผง 
โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของพอลิเมอร์ เทคนิคการท าพอลิเมอร์ไรเซชันและการควบคุมสมบัติของ     
พอลิเมอร์ เทคนิคการขึ้นรูปพ้ืนฐาน เช่น การฉีด การเป่า การเกิดผลึก ทฤษฎีพ้ืนฐานของวัสดุผสม         
การควบคุมสมบัติโดยการเสริมแรงด้วยเส้นใยและอนุภาค วัสดุผสมแบบโครงสร้าง    
     The iron-carbon system, introduction to important metal forming techniques; 
casting, rolling, extrusion, molding, drawing, overview of non-ferrous metallurgy, basic 
strengthening mechanisms, ceramic structures and phase changes in ceramics, glass 
formation, stress concentration and the significance of cracks in ceramic materials, basic 
ceramic, powder processing and manufacturing techniques, molecular structure and 
properties of polymers, polymerization techniques and control properties of polymer, basic 
techniques for polymer processing such as injection molding and blow molding, 
crystallization, basic composite materials theory, property control by reinforcement with 
fibers and particles, structural composites. 
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010627004     เทคนิคข้ันสูงส าหรับการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ   3(3-0-6)
     (Advanced Techniques for Materials Characterization) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     เทคนิคทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปริมาณและการวิเคราะห์ทางกายภาพของวัสดุ 
ศึกษาหลักการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์ หลักการของเครื่องมือและ   
การใช้กล้องจุลทรรศน์แสง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์ระดับจุลภาคโดยล าแสงอิเล็กตรอน
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (เอสอีเอ็ม) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน   
(ทีอีเอ็ม) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติกายภาพของวัสดุ การวิเคราะห์ผิวด้วย
เทคนิคเออีเอส เอกซ์พีเอส เอสไอเอ็มเอส และเอเอฟเอ็ม รวมถึงการวิ เคราะห์ทางอุณหภาพเพ่ือเข้าใจถึง
ปฏิกิริยาและเสถียรภาพของวัสดุ    
     A range of techniques for imaging and quantitatively analyzing materials, to 
study and analyze the crystal structure by using the x-ray diffraction method, 
instrumentation principles and the use of optical microscopy, electron microscopy, electron 
beam microanalysis by using scanning electron microscope (SEM) and transmission electron 
microscope (TEM) for learning the relationship between microstructure and physical 
properties of materials, surface analysis by using auger emission spectrometry (AES), x-ray 
photoelectron spectroscopy (XPS), scanning ion microscope (SIMS) and atomic force 
microscope (AFM) including thermal analysis for assessing materials reactions and stability. 
 
010627006     ทักษะการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  3(3-0-6) 
   (Research Skills, Methodology and Proposal Writing) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     การเขียนโครงร่างงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การตั้งค าถามวิจัย การก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย รูปแบบงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติการวิจัย จริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัย        
การออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยวิธีทางสถิติ เช่น การก าหนดขนาดตัวอย่าง การสุ่ม
ตัวอย่างและการวิเคราะห์ความแปรปรวน    
     Research proposal writing, literature review, research question, research 
objectives, research design and methodology, statistics and ethics consideration, statistical 
experimental design and analysis, e.g. data size, sampling and analysis of variance. 
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010627101     รีโอโลยีของพอลิเมอร์   3(3-0-6)
     (Rheology of Polymers) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     พฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์และระบบคอลลอย รีโอโลยีและระเบียบวิธีการทดลองที่
ใช้ศึกษาสมบัติไม่เป็นนิวโทเนียนและวิสโคอิลาสติกของของไหลพอลิเมอร์ รายละเอียดเชิงทฤษฎีและ     
การประยุกต์เชิงปฏิบัติกับปัญหาในกรรมวิธีทางพอลิเมอร์ 
     Flow behavior of polymeric and colloidal systems, rheometry and 
experimental methods used to study non-Newtonian, visco-elastic properties of polymeric 
fluids, theoretical description and practical applications to polymer processing problems. 
 
010627102     การผลิตพอลิเมอร์   3(3-0-6)
     (Manufacturing of Polymers) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     การฉีดเข้าแบบและการอัดรีดเบื้องต้น การหดตัวของชิ้นงานฉีด ความดันโพรงแม่พิมพ์    
ชุดอัดรีดสกรูเดี่ยวและคู่ รูปทรงทางเรขาคณิตและการออกแบบสกรู  ความส าคัญของตัวแปรขึ้นรูปใน
กระบวนการผลิต การออกแบบแม่พิมพ์และดาย การวิเคราะห์การไหล การอัดรีดฟิล์มเป่า การเป่าเข้าแบบ
และการอัดรีดร่วม การควบคุมคุณภาพ การแก้ปัญหา 
   Injection molding and extrusion equipment, shrinkage of injected parts, cavity 
pressure, single and twin screw extruders, screw geometry and design, the importance of 
molding parameters in production, mold and die design, flow analysis, blown film extrusion, 
blow molding and co-extrusion, quality control, problem solving. 
 

010627104     สมบัติทางกลและการเสียหายในพอลิเมอร์   3(3-0-6)
     (Mechanical Properties and Failure in Polymers) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     สมบัติของวัสดุพอลิเมอร์ การแตกลายงา การคืบและกลไกของอิลาสติกซิตี้ การขยายตัว
ของรอยร้าว ทฤษฎีวิสโคอิลาสติคเพ่ืออธิบายการเสียรูปและการไหลของวัสดุพอลิเมอร์ 
     Properties of polymeric materials, crazing, creep and elasticity mechanisms, 
crack growth, visco-elastic theory for describing deformation and flow of polymeric materials. 
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010627105     อิลาสโตเมอร์   3(3-0-6)
     (Elastomers) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของอิลาสโตเมอร์ การปรับปรุงทางเคมีของอิลาสโตเมอร์ 
ลักษณะการไหลของอิลาสโตเมอร์ เทคโนโลยีการสร้างพันธะเชื่อมโยงของอิลาสโตเมอร์ การเสริมแรงของ   
อิลาสโตเมอร์ การเบลนด์อิลาสโตเมอร์ การแปรรูปอิลาสโตเมอร์ สมบั ติเชิงกลแบบอพลวัติและพลวัติของ 
อิลาสโตเมอร์ เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ การรีไซเคิลอิลาสโตเมอร์ งานวิจัยใหม่เกี่ยวกับอิลาสโตเมอร์ 
การพัฒนาอิลาสโตเมอร์ เพ่ือน าไปใช้ในงานวิศวกรรมที่มีสมรรถนะสูง 
     Molecular structure and properties of elastomers, chemical modification of 
elastomers, rheological behavior of elastomers, crosslinking technology of elastomers, 
reinforcement of elastomers, elastomers blend, processing of elastomers, static and 
dynamic mechanical properties of elastomers, relationship between morphology and 
mechanical properties of elastomer, thermoplastic elastomers, recycle of elastomers, novel 
researches of elastomers, development of elastomer for preparing high performance 
engineering materials. 
 
010627108     การสังเคราะห์พอลิเมอร ์   3(3-0-6) 
     (Polymer Synthesis) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     โครงสร้างของพอลิเมอร์ การจ าแนกพอลิเมอร์โดยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน วิธีและกลไก   
การสังเคราะห์พอลิเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพ ทฤษฎีพอลิเมอร์เซชันแบบขั้น แบบขยายสายโซ่ แบบ     
การเปิดวงแหวน แบบอิออนิกและปฏิกิริยาเคมีจากแสง เทคนิคใหม่ๆ ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ 
     Polymer structure, classification of polymerization reactions, method and 
mechanism of polymerization of synthetic and biopolymers, theory of step growth 
polymerization, chain growth polymerization, ring-opening polymerization, ionic and 
photochemical polymerization, novel polymerization methods. 
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010627109     การตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์   3(3-0-6) 
     (Polymer Characterization) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     การตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงการกระเจิงแสง ความหนืด 
เทคนิคทางสเปคโตรสโกปี เทคนิคอินฟราเรด เทคนิคเซอร์คิวลาไดโครอิซึมและเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติก  
เรโซแนนซ์ การวิเคราะห์สารตัวอย่างที่เป็นของแข็งโดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เทคนิคเชิงความร้อน สมบัติเชิงกลและไฟฟ้า 
     Characterization of polymers, methods used include light scattering, viscosity, 
and spectroscopy, infrared, circular dichroism and nuclear magnetic resonance 
spectroscopy, characterization of solid samples by x-ray diffraction, scanning electron 
microscopy, differential thermal analysis, mechanical properties and electrical properties. 
 
010627110     การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์   3(3-0-6) 
     (Degradation and Stability of Polymer) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     กลไกการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ การเสื่อมสภาพเนื่องจากแสง รังสี ความร้อน ปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน งานกลและการสลายตัวทางชีวภาพ ความเสถียรของพอลิเมอร์ และสารเพ่ิมความเสถียร 
เทคโนโลยีการน ากลับมาใช้ใหม่ 
     Mechanism of degradation of polymers, degradation of polymers by light, 
radiation, heat, oxidation, mechanical and biodegradation of polymers, stabilization of 
polymers and stabilizers, recycling technology. 
 
010627111     วัสดุพอลิเมอร์ไฮบริด    3(3-0-6) 
     (Hybrid Polymers) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     วัสดุไฮบริดพอลิเมอร์เบื้องต้น สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ กระบวนการสังเคราะห์       
พอลิเมอร์แบบต่างๆ โครงสร้างของวัสดุนาโนพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ และการเกิดวัสดุนาโนพอลิเมอร์         
ด้วยตัวเอง กระบวนการสังเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิคมินิอิมัลชันและโซลเจล สมบัติทางกายภาพและ
เสถียรภาพของวัสดุไฮบริด การวิเคราะห์วัสดุไฮบริดพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคทางสเปกโตรสโคปี 
     Introduction to hybrid polymer materials, organic and inorganic materials, 
polymerization techniques, nanoparticle structures and self-assemble, mini-emulsion 
polymerization and sol-gel technique, physical properties and stability of hybrid polymers, 
spectroscopy techniques for hybrid polymers. 
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010627112     เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ 1    3(3-0-6)
     (Selected Topic in Polymers I) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     การศึกษาในสาขาหรือเรื่องคัดเลือกในวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ นักศึกษาต้องค้นคว้าต ารา 
บทความวิชาการ เอกสารวิชาการ และเว็บไซต์เพ่ือเลือกหัวข้อที่สนใจแล้วศึกษาเชิงลึกโดยได้รับค าแนะน า
จากอาจารย์ที่ปรึกษา  
     Studies in interesting selected topics in polymer. Students are required to 
research from textbooks, articles in academic documents and journals, and website to select 
a topic of their interest in order to study in depth under supervision of advisors. 
 
010627113     เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ 2    3(3-0-6)
     (Selected Topic in Polymers II) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     การศึกษาในสาขาหรือเรื่องคัดเลือกในวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ที่แตกต่างจากเรื่องคัดเฉพาะ
ทางด้านวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ 1 นักศึกษาต้องค้นคว้าต ารา บทความวิชาการ เอกสารวิชาการ และเว็บไซต์เพ่ือ
เลือกหัวข้อที่สนใจแล้วศึกษาเชิงลึกโดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
     Studies in interesting selected topics in polymer which are different from the 
selected topic in polymers I. Students are required to research from textbooks, articles in 
academic documents and journals, and website to select a topic of their interest in order 
to study in depth under supervision of advisors. 
 
010627201     โลหะวิทยากายภาพ   3(3-0-6) 
     (Physical Metallurgy) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     กลศาสตร์ ความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างผลึก และการท าให้แข็งแรงขึ้นโดยท าให้เกิด
อนุภาคและท าให้เป็นโลหะผสม ทฤษฎีความไม่สมบูรณ์จุด เส้น และระนาบ การเกิดและการเคลื่อนที่ของ
ดีสโลเคชัน 
     Mechanics, crystal structure defects, precipitation and alloys, theory of point, 
line and plane defects, creation and movement of dislocations. 
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010627203     กรรมวิธีทางความร้อน   3(3-0-6) 
     (Heat Treatment) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     กรรมวิธีการเปลี่ยนแปลงสมบัติของวัสดุโดยกรรมวิธีทางความร้อนของโลหะผสม ทั้งในและ
นอกกลุ่มเหล็ก การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีการอบอ่อน การอบปกติ การอบละลาย และ    
การเย็นตัวอย่างรวดเร็ว เทคนิคและกลไกการท าให้แข็งแรงแบบตกตะกอน 
     Methods to modify materials properties using the heat treatment of ferrous- 
and non-ferrous alloys, the change of physical- and chemical properties during annealing, 
normalizing solution heat treating and quenching, technique and mechanism of precipitation 
hardening. 
 
010627204     การผลิตโลหะ   3(3-0-6) 
     (Metal Production) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     โลหวิทยาการสกัด แร่และสินแร่ การท าโลหะให้บริสุทธิ์ ปฏิกิริยาของการผลิตเหล็กกล้าใน
เตาสูง ประวัติศาสตร์การผลิตโลหะ 
     Extractive metallurgy, minerals and ores, metal refining, reaction of steel 
making in blast furnace, history of metal production. 
 

010627205     การผลิตโลหะรูปพรรณ   3(3-0-6) 
     (Wrought Metal Processing) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     แนวคิดและการประยุกต์ใช้ของกรรมวิธีการผลิตโลหะรูปพรรณ การขึ้นรูปโดยการอัด    
การรีด การกด การดึงและการท าผิว การใช้งานของผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ของวัสดุระหว่างกระบวนการผลิต 
     Concepts and application of wrought metal processing, extrusion, rolling, 
pressing, drawing and finishing, process characteristics and changes in the material during 
manufacture. 
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010627206     การหล่อโลหะ   3(3-0-6) 
     (Casting of Metals) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     กระบวนการท าแบบหล่อส าหรับการหล่อโลหะ การหล่อด้วยแม่พิมพ์ถาวร การหล่อด้วย
การฉีดเข้าแม่พิมพ์ การหล่อแบบอัด การหล่อขี้ผึ้งหาย การหล่อโฟมหาย การหล่อสภาวะกึ่งแข็ง เหล็กหล่อ 
การเกิดออกซิเดชันของน้ าโลหะ กลศาสตร์การไหลและการออกแบบระบบป้อนน้ าโลหะ การแข็งตัวของ
โลหะ จุดบกพร่องในงานหล่อ การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อการหล่อโลหะ 
     Molding process for metal casting, permanent mold casting, die casting, 
squeeze casting, lost wax casting, lost foam casting, semi-solid casting, cast iron, oxidation 
of liquid metals, fluid mechanics and gating design, solidification of metals, casting defects, 
selected topics on casting of metals. 
 
010627207     โลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก   3(3-0-6) 
     (Non-ferrous Alloys) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างจุลภาค กรรมวิธีการผลิต และสมบัติของโลหะผสม       นอก
กลุ่มเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ไทเทเนียม นิกเกิล แมกนีเซียม กลไกการท าให้โลหะผสม               นอก
กลุ่มเหล็กแข็งแรงข้ึน 
     Detailed information on microstructure, processing and properties of non-
ferrous alloys; aluminum, copper, titanium, nickel, magnesium, strengthening mechanisms 
in non-ferrous alloys. 
 

010627208     เหล็กกล้า   3(3-0-6) 
     (Steel) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างจุลภาค กรรมวิธีการผลิต และสมบัติของเหล็กกล้าและโลหะ
ผสมเหล็ก-คาร์บอน แผนภูมิสมดุลระหว่างเหล็ก-คาร์บอนและการควบคุมโครงสร้างจุลภาคการออกแบบ
เหล็กกล้าไร้สนิม การประยุกต์ กลไกการท าให้โลหะผสมในกลุ่มเหล็กแข็งแรงขึ้น 
   Detailed information on microstructure, processing and properties of steel and 
iron-carbon alloys, the iron-carbon phase diagram and control of microstructure, stainless 
steel design, applications, strengthening mechanisms in ferrous alloys. 
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010627209     วิศวกรรมพ้ืนผิว   3(3-0-6) 
     (Surface Engineering) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     ลักษณะเฉพาะของผิวและเหตุผลการเคลือบผิว หลักการของเทคโนโลยีวิศวกรรมพ้ืนผิว    
ขั้นสูง คาร์บูไรซิง ไนตรายดิง กระบวนการสเปรย์ร้อน การปรับปรุงผิวด้วยเลเซอร์ การฝังอิออน            การ
เคลือบไอทางกายภาพและทางเคมี การสึกหรอ 
     Surface characteristics and reason for coating, principles of advanced surface 
engineering technology, carburizing, nitriding, thermal spray, laser surface processing, ion 
implantation, physical and chemical vapor deposition, Wear. 
 
010627210     การกัดกร่อนโลหะขั้นสูง   3(3-0-6) 
     (Advanced Metallic Corrosion) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     เคมีไฟฟ้าพ้ืนฐานของการกัดกร่อน หลักอุณหพลศาสตร์ของการกัดกร่อน จลนศาสตร์       
ที่ขั้วต่อระหว่างโลหะและสารละลาย ปรากฏการณ์การถ่ายเทในการกัดกร่อน วิธีโพลาไรเซชัน               
สเปคโทรสกอปีอิมพีแดนซ์ทางเคมีไฟฟ้า การกัดกร่อนแบบต่างๆ การแตกร้าวเนื่องจากความเค้นร่วม      
เคมีเชิงกลในการกัดกร่อนโลหะ ออกซิเดชันของโลหะ การป้องกันการกัดกร่อน 
     Basic corrosion electrochemistry, principle of corrosion thermodynamics, 
electrode kinetics, transport phenomena in corrosion, polarization method, electrochemical 
impedance spectroscopy, forms of corrosion, stress corrosion cracking, mechanochemistry 
in corrosion, oxidation of metal, corrosion protection. 
 

010627211     การตรวจสอบและการป้องกันการกัดกร่อนโลหะ   3(3-0-6) 
     (Metallic Corrosion Testing and Protection) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     การตรวจสอบการกัดกร่อน การตรวจสอบทางเคมีไฟฟ้า การตรวจสอบชนิดของ          
การกัดกร่อน อันได้แก่ การกัดกร่อนแบบทั่วไป แบบรูเข็ม แบบซ้อนทับ แบบกัลวานิก แบบระหว่างเกรน       
การป้องกันการกัดกร่อนแบบแอโนดิกและแบบแคโทดิก สารยับยั้งการกัดกร่อน การเคลือบผิว 
     Corrosion testing, electrochemical test, testing for corrosion types; uniform 
corrosion, pitting corrosion, crevice corrosion, galvanic corrosion, intergranular corrosion, 
anodic and cathodic corrosion protection, inhibitors, coating. 
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010627212     ออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง   3(3-0-6) 
     (High Temperature Oxidation) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
   วัสดุที่อุณหภูมิสูง การคืบ การให้ความร้อนแก่โลหะผสม เทอร์โมไดนามิกส์ของปฏิกิริยา    
ออกซิเดชัน และแผนภูมิของเอลลิงแฮม จลนพลศาสตร์ของการออกซิเดชัน ชนิดของออกไซด์และซัลไฟด์ 
โครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ และการโด้ปออกไซด์ วิธีการหาจลนศาสตร์ของการออกซิเดชัน การออกซิเดชันของ
โลหะผสม การออกซิเดชันภายใน การเปลี่ยนสภาพการออกซิเดชันจากภายในสู่ภายนอก ออกซิเดชันแบบ
แตกต่าง และการเข้าสู่สภาวะนิ่งของการเกิดขั้วสเกล ระบบโลหะผสมเฉพาะ การพัฒนาสเกลเพ่ือ           
การป้องกันการออกซิเดชัน 
   High temperature materials, creep, ageing of alloys, thermodynamics of 
oxidation and Ellingham diagrams, kinetics of oxidation, classification of oxides and 
sulphides, defect structure and doping of oxides, methods of determining oxidation kinetics, 
alloy oxidation, internal oxidation, transition from internal to external oxidation, transient 
oxidation and approach to steady state scaling, specific alloying systems, development of 
protective scales. 
 

010627215     โลหะผงวิทยา   3(3-0-6) 
     (Powder Metallurgy) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     กรรมวิธีการผลิตโลหะผงด้วยวิธีทางกล วิธีทางเคมีและวิธีอะตอมไมเซชัน การวิเคราะห์
ขนาดของอนุภาค การวิเคราะห์รูปร่างของอนุภาค การวิเคราะห์ลักษณะจ าเพาะของโลหะผง การผสมโลหะ
ผงและการผลิตโลหะผสมด้วยวิธีทางกล การอัดขึ้นรูปผงเหล็กและผงคาร์ไบด์ การอัดขึ้นรูปแบบอัดใน
ทิศทางเดียวและอัดทุกทิศทาง การวิเคราะห์ความสมดุลย์ทางเคมีและกระบวนการแพร่ในระหว่างการเผา
ซินเตอร์ของผงเหล็กและผงคาร์ไบด์ ทฤษฏีการเผาซินเตอร์และอิทธิพลของสภาวะในการเผาซินเตอร์      
การเปียกผิวและการแพร่ที่ผิว การเผาซินเตอร์ในสภาวะของแข็งและของเหลว ข้อดีและข้อจ ากัดของ    
โลหะผงวิทยา 
     Fabrication of metallic powders by mechanical methods, chemical methods 
and atomization methods, particle size analysis, particle shape analysis, metallic powder 
characterization, mixing of powders and mechanical alloying method, compaction of iron 
based powder and cemented carbide powder, compaction by uni-axial and isostatic 
pressing, analysis of chemical equilibria and diffusion processes during sintering of sinter 
steel and cemented carbides, sintering theory and influence of sintering conditions, wetting 
and surface diffusion, solid phase and liquid phase sintering, advantages and limitations of 
powder metallurgy. 
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010627216     การเคลือบผิวทีอุ่ณหภูมิสูง   3(3-0-6) 
     (High-Temperature Coatings) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     แนวคิดของอุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ โลหะผสมวัสดุพื้น กระบวนการออกซิเดชัน 
การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง การเคลือบผิวเพ่ือป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง     
การเคลือบป้องกันความร้อน การตรวจสอบแบบไม่ท าลายของชั้นเคลือบ การซ่อมชั้นเคลือบ การประยุกต์
การใช้งานของการเคลือบผิวอุณหภูมิสูง 
     Concepts of thermodynamics and kinetics, substrate alloys, oxidation process, 
high-temperature corrosion, high-temperature oxidation- and corrosion-resistant coatings, 
thermal barrier coatings, nondestructive inspection of coatings, coating repair, application in 
high-temperature coatings. 
 
 

010627217     กลศาสตร์การแตกหักของวัสดุ   3(3-0-6) 
     (Fracture Mechanics of Materials) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     กลศาสตร์การแตกหักแบบเชิงเส้น กลศาสตร์การแตกหักแบบอีลาสติกพลาสติก กลศาสตร์
การแตกหักที่ขึ้นอยู่กับเวลา กลไกการเสียรูปแบบอิลาสติกและแบบพลาสติก การแตกหักแบบเหนียวและ
แบบเปราะ การคืบและความล้า กลไกการขยายตัวของรอยร้าวแบบคืบและรอยร้าวแบบล้า การวิเคราะห์ผล
การทดลองการแตกหัก การแตกหักในโลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์และวัสดุเชิงประกอบ การประยุกต์ใช้
กลศาสตร์การแตกหักในการออกแบบงานวิศวกรรมวัสดุ 
     Linear elastic fracture mechanics, elastic-plastic fracture mechanics, time 
dependent fracture mechanics, mechanisms of plastic and elastic deformation, ductile and 
brittle fracture, creep and fatigue, creep and fatigue crack growth mechanisms, experimental 
analysis of fracture, fracture and failure of metals, ceramics, polymers and composites, 
applications of fracture mechanics in engineering material designs 
 

010627218     เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มโลหะ 1   3(3-0-6) 
     (Selected Topic in Metallic Materials I) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     การศึกษาในสาขาหรือเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มโลหะ นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้า
ต ารา บทความวิชาการ เอกสารวิชาการ และเว็บไซต์เพ่ือเลือกหัวข้อที่สนใจแล้วศึกษาเชิงลึกโดยได้รับ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
     Studies in interesting selected topics in Metallic materials. Students are 
required to research textbooks, articles in academic documents and journals, and website 
to select a topic of their interest in order to study in depth under supervision of advisors. 
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010627219     เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มโลหะ 2   3(3-0-6) 
     (Selected Topic in Metallic Materials II) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
     การศึกษาในสาขาหรือเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มโลหะที่แตกต่างจากเรื่องคัดเฉพาะ
ทางด้านวัสดุกลุ่มโลหะ 1 นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าต ารา บทความวิชาการ เอกสารวิชาการ และเว็บไซต์
เพ่ือเลือกหัวข้อที่สนใจแล้วศึกษาเชิงลึกโดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
     Studies in interesting selected topics in Metallic materials which are different 
from selected topic in metallic materials I. Students are required to research textbooks, 
articles in academic documents and journals, and website to select a topic of their interest 
in order to study in depth under supervision of advisors. 
 

010627401     วัสดุเสริมแรง   3(3-0-6) 
     (Reinforcing Materials) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None  
     วัสดุเสริมแรงประเภทต่างๆ เช่น อนุภาค เส้นใย โครงสร้าง และแบบผืนผ้า การปั่นเส้นใย 
เส้นใยแก้ว เส้นใยโบรอน เส้นใยคาร์บอน เส้นใยออร์แกนิค เส้นใยเซรามิก วิสเกอร์ เส้นใยธรรมชาติ       
การปรับปรุงผิววัสดุเสริมแรง  
     Various types of reinforcements such as particulate, fiber, structural and 
fabric, fiber spinning, glass fiber, boron fiber, carbon fiber, organic fiber, ceramic fiber, 
whiskers, natural fiber, surface modification of reinforcements. 
 
010627402     กรรมวิธีการผลิตวัสดุผสม 3(3-0-6) 
   (Composite Materials Processing) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None  
   เทคนิคการผลิตวัสดุผสมแบบเส้นใยยาว เส้นใยสั้น อนุภาค และโครงสร้าง กระบวนการ  
ขึ้นรูปวัสดุผสมเนื้อพ้ืนพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปวัสดุผสมเนื้อพ้ืนโลหะ กระบวนการขึ้นรูปวัสดุผสม    
เนื้อพ้ืนเซรามิก กระบวนการขึ้นรูปวัสดุผสมคาร์บอน-คาร์บอน กระบวนการขึ้นรูปวัสดุผสมนาโน          การ
เลือกใช้วัสดุผสม การแก้ปัญหา 
   Processing techniques to make long fiber, short fiber, particulate and 
structural composites, polymer matrix composite processing, metal matrix composite 
processing, ceramic matrix composite processing, carbon-carbon composite processing, 
nanocomposite processing, selection of composite materials, problem solving. 
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010627403     กลศาสตร์ของวัสดุผสม 3(3-0-6) 
   (Mechanics of Composites) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite : None 
   พฤติกรรมทางกลของวัสดุผสมและวัสดุผสมแบบลามิเนต กลศาสตร์จุลภาคและกลศาสตร์
มหภาค ทฤษฎีลามิเนชัน การหาค่าคงที่อิลาสติกของวัสดุผสม  ความแข็งแรงยืดเกาะระหว่างวัสดุเสริมแรง
และเนื้อพ้ืน กลไกการเสียหาย การแก้ปัญหาการออกแบบวัสดุผสม 
   Mechanical behavior of composite and laminated composite structure, 
micromechanics and macromechanics, lamination theory, elastic constant evaluation of 
composite materials, interfacial bonding strength between reinforcement and matrix, failure 
mechanisms, problem solving in composite design. 
 
010627406     โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม                                                      3(3-0-6) 
   (Structure and Properties of Composites) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   Prerequisite : None 
   วัสดุผสมแบบเส้นใยสั้น เส้นใยยาว วิสเกอร์ และแบบโครงสร้าง วัสดุผสมเนื้อพ้ืนพอลิเมอร์ 
วัสดุผสมเนื้อพ้ืนโลหะ วัสดุผสมเนื้อพ้ืนเซรามิก วัสดุผสมคาร์บอน-คาร์บอน วัสดุผสมนาโน สมบัติเชิงกลของ
วัสดุผสม ผิวรอยต่อของวัสดุผสมชนิดต่างๆ  
   Short fiber composite, continuous fiber composite, whisker composite and 
structural composite, polymer matrix composite, metal matrix composite, ceramic matrix 
composite, carbon-carbon composite, nanocomposite, mechanical properties of 
composites, interfaces in various types of composites. 
 
010627407     เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มวัสดุผสม 1                                          3(3-0-6) 
   (Selected Topic in Composites I) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   Prerequisite : None 
   การศึกษาในสาขาหรือเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุผสม นักศึกษาต้องค้นคว้าต ารา บทความ
วิชาการ เอกสารวิชาการ และเว็บไซต์เพ่ือเลือกหัวข้อที่สนใจแล้วศึกษาเชิงลึกโดยได้รับค าแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 
   Studies in interesting selected topics in composites. Students are required to 
research textbooks, articles in academic documents and journals and website to select a 
topic of their interest in order to study in depth under supervision of advisors. 
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010627408     เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มวัสดุผสม 2                                          3(3-0-6) 
   (Selected Topic in Composites II) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   Prerequisite : None 
   การศึกษาในสาขาหรือเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุผสมที่แตกต่างจากเรื่องคัดเฉพาะ
ทางด้านวัสดุกลุ่มวัสดุผสม 1 นักศึกษาต้องค้นคว้าต ารา บทความวิชาการ เอกสารวิชาการ และเว็บไซต์เพ่ือ
เลือกหัวข้อที่สนใจแล้วศึกษาเชิงลึกโดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
   Studies in interesting selected topics in composites which are different from 
selected topic in composites I. Students are required to research textbooks, articles in 
academic documents and journals and website to select a topic of their interest in order to 
study in depth under supervision of advisors. 
 
010627507     คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมวัสดุ                                               3(3-0-6) 
   (Advanced Mathematics for Materials Engineering) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   Prerequisite : None 
   การวิ เคราะห์ เวกเตอร์และเทนเซอร์  สมการอนุพันธ์สามัญ ผลการแปลงฟูเรียร์                
ผลการแปลงลาปลาซ สมการอนุพันธ์ย่อยในปัญหาทางวัสดุ ปัญหาในการถ่ายเท กรรมวิธีทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง 
   Vector and tensor analysis, ordinary differential equations, Fourier transform. 
Laplace transform, partial differential equations in materials problems, transport problem, 
statistical methods in experimental data analyses. 
 
010627508     การจัดการเชิงกลยุทธ์ในงานวิศวกรรม                                                3(3-0-6) 
   (Strategic Engineering Management) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   Prerequisite : None 
   กลยุทธ์และการได้เปรียบเชิงแข่งขัน กลยุทธ์น่านน้ าสีแดงและสีคราม การวางแผนธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์ บาลานซ์สกอร์คาร์ด ผังกลยุทธ์ การแปลกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์
ในองค์กรทางวิศวกรรมและส าหรับผู้ประกอบการ 
   Competitive strategy and advantages, red- and blue-ocean strategy, strategic 
business planning, balanced score card, strategy map, implementation of the strategy, case 
studies on the strategic management in engineering corporate and for the entrepreneur. 
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010627510     วิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงทางวิศวกรรมวัสดุ                                                  3(3-0-6) 
   (Advanced Numerical Methods in Materials Engineering) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   Prerequisite : None 
   รากของสมการ วิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการพีชคณิตเชิงเส้น การหาค่าเหมาะสมที่สุด     
การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข การแก้สมการอนุพันธ์ สมการการแพร่เชิงตัวเลข และวิธ๊ไฟไนต์       
เอลิเมนต์ในปัญหาทางวิศวกรรมวัสดุ 
   Roots of equation, numerical methods for algebraic equation, optimization, 
numerical differentiation and integral, numerical differential equation, diffusion equation 
and finite element in materials engineering problems. 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  

ล าดับท่ี 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปี พ.ศ. ท่ี

ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 
2560 2561 

1 อาจารย์ นายภูตินันท์  
เอื้อวงษ์สุวรรณ 

Ph.D. (Advanced Fibro-Science) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) 

Kyoto Institute of Technology, Japan 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2558 
2549 
2544 

6 3 

2 ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์ 

นายธนภักษ์  
เมธนาวิน 

Ph.D. (Materials Science and Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
วศ.บ. (วัสดุศาสตร์) 

University of Leeds, UK 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
2544 
2540 

6 3 

3 ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์ 

นายธนศักดิ์  
นิลสนธิ 

Ph.D. (Materials Engineering) 
ปร.ด. (วิศวกรรมวัสดุ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) 

University of Grenoble, France 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2556 
2556 
2549 
2546 

6 3 

4 ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์ 

นายธ ารงค์สิน  
สิริพงษ์สกุล 

D.Eng. (Applied Physics Engineering) 
M.Eng. (Applied Physics Engineering) 
B.Eng. (Applied Physics Engineering) 

Tohoku University, Japan 
Tohoku University, Japan 
Tohoku University, Japan 

2555 
2544 
2542 

6 3 

5 ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์ 

นายณัฎฐพงศ์ 
สอนสุวิทย์ 

D.Eng.(Mechanical and Control Engineering) 
M.Eng.(Mechanical and Control Engineering) 
B.Eng.(Mechanical and Control Engineering) 

The University of Electro-Communication, Japan 
The University of Electro-Communication, Japan 
The University of Electro-Communication, Japan 

2545 
2542 
2540 

6 3 
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ล าดับ
ท่ี 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. ท่ี
ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 
2560 2561 

6 ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์ 

นางสาวรังสินี 
แคนยุกต์ 

วศ.ด. (วิศวกรรมวัสดุ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2556 
2551 

6 3 

7 รอง
ศาสตรา 
จารย์ 

นายสมฤกษ์ 
จันทรอัมพร 

Ph.D. (Materials and Process Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ) 

Grenoble Institute of Technology, France 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2549 
2544 
2542 

6 3 

8 ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์ 

นายกฤตธี  
เอียดเหตุ 

Ph.D. (Metallurgical Engineering) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) 

Tokyo Institute of Technology, Japan 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

2552 
2546 
2542 

6 3 

9 ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์ 

นายวัลลภ  
หาญณรงค์ชัย 

ปร.ด. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2555 
2550 
2547 

6 3 

10 ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์ 

นายปิโยรส  
พรหมดิเรก 

Ph.D. (Electrochemistry) 
DEA. (Metallurgy and Materials) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

Grenoble Institute of Technology, France 
INSTN, France 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2553 
2546 
2545 

6 3 

11 ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์ 

นายกิตติชัย 
ฟักพนัธุ์ 

D.Eng. (Materials Science) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) 

Nagaoka University of Technology, Japan 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2556 
2548 
2543 

6 3 
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ล าดับ
ท่ี 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. ท่ี
ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 
2560 2561 

12 ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์ 

นางสาวแคททรียา   
ทวีทรัพย์ 

วศ.ด. (วิศวกรรมโลหการ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2557 
2549 
2545 

6 3 

13 ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์ 

นางสาวธนพร  
โรจน์หิรัญสกุล 

Ph.D. (Materials Science and Engineering) 
M.S. (Materials Science and Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ) 

University of North Texas, USA 
University of North Texas, USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2557 
2553 
2552 

6 3 

14 อาจารย์ นางสาวอทิตยา  
โต๊ะสัน 

D.Eng. (Materials and Life Science) 
M.Eng. (Chemistry and Materials Technology) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง) 

Kyoto Institute of Technology, Japan 
Kyoto Institute of Technology, Japan 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2556 
2554 
2552 
2550 

6 3 

15 อาจารย์ นายทศพล  
ตรีรุจิราภาพงศ์ 

Ph.D. (Mechanical Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ) 

Osaka University, Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2554 
2549 
2545 

6 3 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ไม่มี 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ไม่มี 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างนักวิจัย และผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมวัสดุ โดยอาจ
เป็นงานวิจัยที่ได้รับโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม หรือเป็นงานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ทางวัสดุและน าไปสู่การต่อยอดงานวิจัยในเชิงประยุกต์ได้ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1-2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  12 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ มีการบ ารุงรักษาและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการวิจัยให้พร้อมต่อการวิจัยตลอดเวลา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  - มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  - เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
  - มีการประเมินผลจากการที่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านความสามารถในการ
สื่อสาร 

- สนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิชาการด้วยภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย โดยควรมี      
การน าเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษในการประชุมวิชาการอย่างน้อย
หนึ่งครั้ง 

ด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการวิจัย 

- มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการอ้างอิงผลงานวิชาการของผู้ อ่ืน        
อย่างถูกต้องและให้ค าแนะน าในการน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองที่มี
ความน่าเชื่อถือในเชิงสถิติ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) นักศึกษาต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัย  อันได้แก่         
การเคารพและอ้างอิงผลงานวิชาการของผู้ อ่ืนอย่างถูกต้อง รวมถึงการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของตนเองที่มีความน่าเชื่อถือในเชิงสถิติ 

2) นักศึกษาต้องมีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มทั้งในฐานะสมาชิกของกลุ่มหรือใน
ฐานะผู้น า มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยการเสียสละ ท างานเพ่ือส่วนรวม  
การเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การเคารพในมติเสียงส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ  
กับความเห็นส่วนน้อย และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ 

3) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

4) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

5) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้วิศวกรรมวัสดุต่อบุคคล 
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

        ทั้งนี้ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องประเด็นดังกล่าวในการเรียน      
การสอนและการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อม
กับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา อีกท้ังอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
ด้วย 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 
เช่น ในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์
โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านหรืองานของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน
ทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี 
เสียสละ ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นต้น 
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  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากรายงานหรือผลงานวิชาการที่มีการน าเสนอผลงานของตนเองและอ้างอิง

งานของผู้อื่นอย่างถูกต้อง 
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ในงานกลุ่มหรือเดี่ยวที่ได้รับมอบหมาย 
3) ประเมินจากการกระท าทุจริตในการสอบหรือการลอกงานผู้อ่ืนมาส่ง 

 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ที่ลึกซึ้งมั่นคงในวิชาซึ่งเป็นรากฐานทางวิศวกรรมวัสดุ อันได้แก่อุณหพลศาสตร์
และจลนพลศาสตร์ของวัสดุ ปรากฏการณ์การถ่ายเทของวัสดุ และสมบัติของวัสดุ 

2) มีความรู้พ้ืนฐานที่ลึกซึ้งในวิชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะในรายวิชาที่สอดคล้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

3) ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมวัสดุจากการท าวิทยานิพนธ์ อันส่งผลกระทบ
ต่อความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางวัสดุ หรือน าไปสู่การพัฒนากรรมวิธีทางวัสดุแบบ
ใหม ่

4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุกับความรู้สาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
5) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมวัสดุด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการ

ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบรรยายในวิชาพ้ืนฐานทางทฤษฎี    
การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการหรือโรงประลอง การท ารายงานหรือโครงงานในรายวิชาการสัมมนาโดย
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายพิเศษ รวมถึงการท าวิทยานิพนธ์    
เป็นต้น 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานหรือโครงงานที่มอบหมายให้ท าในแต่ละรายวิชา 
4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
5) ประเมินจากผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมวัสดุได้อย่างมีระบบ รวมถึง     

การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 



  มคอ. 2 

 

37 
 

5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้      
ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางในแต่ละรายวิชา โดยให้นักศึกษา         

ได้ฝึกฝนการค้นคว้าหาข้อมูลหรือท าโครงงานย่อย 
2) ให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการท างานแบบวิทยาศาสตร์ในการท าวิทยานิพนธ์ภายใต้

การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กระบวนการท างานแบบ
วิทยาศาสตร์ดังกล่าว ได้แก่ การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การก าหนดสมมติฐาน 
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการทดลอง การท าการทดลอง การวิเคราะห์และ
สรุปผลการทดลอง 

  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น ประเมินจากรายงานการน าเสนอ
รายงานหรือโครงงานในชั้นเรียน รวมทั้งประเมินจากผลงานการท าวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
         ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืน โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
5) มีภาวะผู้น า 

  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
          ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน    
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจน         
ตรงประเด็นของข้อมูล 
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 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูปในการท ารายงาน
บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ โปรแกรมดังกล่าว อาทิ โปรแกรมการจัดพิมพ์งาน   
การวาดกราฟ การค านวณเชิงตัวเลข รวมถึงการน าเสนอผลงาน เป็นต้น 

2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ         
เชิงประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดย            ใช้
สัญลักษณ ์

5) สามารถใช้เครื่องมือในการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพ
วิจัยด้านวิจัย ด้านวิศวกรรมวัสดุ 

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะดังกล่าว อาทิ      
การท ารายงาน การน าเสนองานวิจัยที่น่าสนใจในวิชาสัมมนา และการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในแต่ละวิชา เช่น จากรายงาน จากการน าเสนอผลงาน
รวมถึงประเมินจากบทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) นักศึกษาต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัย อันได้แก ่การเคารพและ
อ้างอิงผลงานวิชาการของผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง รวมถึงการน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองที่มี
ความน่าเชื่อถือในเชิงสถิติ 

2) นักศึกษาต้องมีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มทั้งในฐานะสมาชิกของกลุ่มหรือในฐานะ
ผู้น า มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยการเสียสละ ท างานเพ่ือส่วนรวม  การเคารพ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การเคารพในมติเสียงส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ  กับความเห็นส่วนน้อย 
และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ 

3) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 

4) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

5) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้วิศวกรรมวัสดุต่อบุคคล องค์กร 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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 3.2 ความรู้ 
1) มีความรู้ที่ลึกซึ้งมั่นคงในวิชาซึ่งเป็นรากฐานทางวิศวกรรมวัสดุ อันได้แก่ อุณหพลศาสตร์และ

จลนพลศาสตร์ของวัสดุ ปรากฏการณ์การถ่ายเทของวัสดุ และสมบัติของวัสดุ 
2) มีความรู้พ้ืนฐานที่ลึกซึ้งในวิชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะในรายวิชาที่สอดคล้องกับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ 
3) ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมวัสดุจากการท าวิทยานิพนธ์  อันส่งผลกระทบต่อ

ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางวัสดุ หรือน าไปสู่การพัฒนากรรมวิธีทางวัสดุแบบใหม่ 
4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุกับความรู้สาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
5) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมวัสดุด้วยวิธีที่ เหมาะสม  รวมถึงการ

ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 3.3 ทักษะทางปัญญา 

1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมวัสดุได้อย่างมีระบบ รวมถึง  การใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ งภาษา ไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ใน
กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูปในการท ารายงานบทความ
วิจัย และวิทยานิพนธ์ โปรแกรมดังกล่าว อาทิ โปรแกรมการจัดพิมพ์งาน การวาดกราฟ    
การค านวณเชิงตัวเลข รวมถึงการน าเสนอผลงาน เป็นต้น 

2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติเชิงประยุกต์   
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
5) สามารถใช้เครื่องมือในการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพวิจัยด้าน

วิจัย ด้านวิศวกรรมวัสดุ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
010625603 วิทยานิพนธ ์                          

010627001 อุณหพลศาสตร์และ
จลนศาสตร์ของวัสด ุ                          

010627002 ปรากฏการณ์การถ่ายเทใน
กรรมวิธีทางวัสดุ 

                         

010627003 สมบัติของวัสดุ                          
010627004 เทคนิคขั้ นสู งส าหรับการ

ตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
                         

010627006 ทักษะการท าวิจัย ระเบียบวิธี
วิจัย และการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

                         

010627101 รีโอโลยีของพอลิเมอร์                          
010627102 การผลิตพอลิเมอร์                          
010627104 ส ม บั ติ ท า ง ก ล แ ล ะ ก า ร

เสียหายในพอลิเมอร์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
010627105 อิลาสโตเมอร์                          

010627108 การสังเคราะห์พอลิเมอร์                          

010627109 การตรวจลักษณะเฉพาะของ
พอลิเมอร์ 

                         

010627110 การเสื่อมสภาพและความ
เสถียรของพอลิเมอร์ 

                         

010627111 วัสดุพอลิเมอร์ไฮบริด                          
010627112 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุ

กลุ่มพอลิเมอร์ 1 
                         

010627113 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุ
กลุ่มพอลิเมอร์ 2 

                         

010627201 โลหะวิทยากายภาพ                          
010627203 กรรมวิธีทางความร้อน                          

010627204 การผลิตโลหะ                          

010627205 การผลิตโลหะรูปพรรณ                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหวา่งบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
010627206 การหล่อโลหะ                          

010627207 โลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก                          

010627208 เหล็กกล้า                          

010627209 วิศวกรรมพื้นผิว                          

010627210 การกัดกร่อนโลหะขั้นสูง                          

010627211 ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ก า ร
ป้องกันการกัดกร่อนโลหะ 

                         

010627212 ออกซิเดชันท่ีอุณหภูมิสูง                          
010627215 โลหะผงวิทยา                          
010627216 การเคลือบผิวท่ีอุณหภูมิสูง                          
010627217 กลศาสตร์การแตกหักของ

วัสดุ 
                         

010627218 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุ
กลุ่มโลหะ 1 

                         

010627219 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุ
กลุ่มโลหะ 2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
010627401 วัสดุเสริมแรง                          
010627402 กรรมวิธีการผลิตวัสดุผสม                          
010627403 กลศาสตร์ของวัสดุผสม                          

010627406 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
ผสม 

                         

010627407 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุ
กลุ่มวัสดุผสม 1 

                         

010627408 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุ
กลุ่มวัสดุผสม 2                          

010627507 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับ
วิศวกรรมวัสดุ 

                         

010627508 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในงาน
วิศวกรรม 

                         

010627510 วิ ธี เ ชิ ง ตั ว เ ล ข ขั้ น สู ง ท า ง
วิศวกรรมวัสดุ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยและน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
  การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา         
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ไ ด้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) สภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ 

2) การทวนสอบจากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือสถานประกอบการที่รับบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาเข้าท างาน โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่รับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาท าวิจัยระดับหลัง

ปริญญาโท โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิต 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่ อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จ านวนบทความวิชาการที่เผยแพร่ทั้งใน
และต่างประเทศ (ข) จ านวนสิทธิบัตร (ค) จ านวนรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นต้น 



  มคอ. 2 

 

45 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
  แผน ก แบบ ก 2 

1) ได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
2) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ

เข้ารับฟังได้ 
3) การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง

ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือน าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าวจ านวน 1 เรื่อง 

4) กรณีที่เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 

5) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ. 2 

 

46 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน
เพ่ือเป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์ 
 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

1) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรม บุคคลทั่วไป และชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรด าเนินการตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2560 โดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร อันประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร
หรือหัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า 
ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอนติดตามและรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย

อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้น าในการ
ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ๆ 
ทางด้านวิศวกรรมวัสดุ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 3 ปี 

- หลักสูตรที่มีความทันสมัยและมี
การปรับปรุงสม่ าเสมอ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้  มีแนวทางการเรียนที่
สร้างทั้งความรู้ความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย 

- จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชา
ให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 

- จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

- สนับสนุนให้มีความร่วมมือใน
การวิจัยกับต่างประเทศ 

- จ านวนโครงการความร่วมมือ
และการแลกเปลี่ยนบุคลากร
เพ่ือการวิจัยกับต่างประเทศ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ

หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
- จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้

แ ล ะห รื อ ผู้ ช่ ว ย ส อน  เ พ่ื อ
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่
รู้ 

- จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมใน
การสนับสนุนการเรียนรู้ 

-  ก าหนดให้อาจารย์ที่ สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก
หรอืเป็นผู้มีต าแหน่งวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 

- จ านวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจ าด้านวุฒิประสบการณ์ 

- สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้น าในทางวิชาการ และ/หรือ
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรม
วัสดุ 

- จ านวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจ าด้านวุฒิประสบการณ์ 

- ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน และ
การสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้ ส นั บสนุ นการ เ รี ยนรู้ โ ดย
นักศึกษา 

- ส่งเสริมอาจารย์ให้ไปดูงานหรือ
วิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- จ านวนและรายชื่อคณาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาอบรม 

- จ านวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจ าที่ได้ไปดูงานหลักสูตร 
หรือวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ 

- มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 4 ปี 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 4 ปี 

-  จั ดท า ฐ านข้ อมู ลทา งด้ า น
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ 
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
คณะฯ ทุก 2 ปี 

- ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการ
ส อ น โ ด ย บั ณ ฑิ ต ที่ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

- ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
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2. บัณฑิต 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หลักสูตรมีการติดตาม
คุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และการมีงานท า นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมี
ความต้องการวิศวกรหรือนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมวัสดุ ระดับปริญญาโทที่มีประสบการณ์และสามารถ
ท างานได้จริง ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 
3. นักศึกษา 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่ งเสริมพัฒนานักศึกษา และ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา 
 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
  ภาควิชาจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน านักศึกษาในการลงทะเบียนและแนวทาง
ในการท าวิจัย โดยอาจารย์ต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ 
นอกจากนี้ ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
 3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้อง ขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 
4. อาจารย์ 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์ใหม่ 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ที่จะสอน
รายวิชาตามหลักสูตรนี้ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  ส าหรับอาจารย์หรือผู้บรรยายพิเศษถือว่ามีความส าคัญมากเพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้น คณะก าหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมี การ
เชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมง อาจารย์ หรือผู้บรรยายพิเศษนั้นไม่ว่า
จะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสูตรมีการออกแบบ ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย รวมถึงมี  
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิขา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 5.2 หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
 5.3 หลักสูตรมีการประเมินผู้เรียนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง และ       
การประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  6.1.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
  6.1.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
         บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่ งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะท าง เช่น                
การบ ารุงรักษาและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือวิจัย เป็นต้น 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 
  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เ พ่ือจัดซื้อต ารา             
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับการวิจัย และคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ    
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
ของนักศึกษา 
 6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืนๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ   
ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้ออาจ มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ส าหรับให้ส านักหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย และยังสามารถขอใช้ห้องปฏิบัติการทดลองบางส่วนได้ที่
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 
 6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้า
ส านักหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้าน 
โสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียง          
และความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ที่เพียบพร้อมเพ่ือสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเรี ยน นอก
ห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้ได้
ด้ ว ยตน เองอย่ า ง เ พี ย ง พอมี
ประสิทธิภาพ 

- จดัให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อม
ใช้งานอย่างประสิทธิภาพทั้งใน
การสอน การบันทึกเพ่ือเตรียม
จัดสร้างสื่อส าหรับการทบทวน
การเรียน 

-  รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน
เครื่ องมือ  อุปกรณ์  ต่ อหั ว
นักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ 
ความเร็วของระบบเครือข่าย 
ต่อหัวนักศึกษา 

 -  จั ด เ ต รี ย มห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร
ทดลองที่มีเครื่องมือทันสมัย
และเป็นเครื่องมือวิชาชีพใน
ระดับสากล เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติ และสร้าง
ผ ล ง า น วิ จั ย ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษ า
ส าม า รถศึ กษ าทดลองห า
ความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง
ด้วยจ านวนและประสิทธิภาพ
ที่เหมาะสม 

- จ านวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เรียนที่มีการฝึกปฏิบัติด้วย
อุปกรณ์ต่างๆ  

 - จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือ ต ารา และสื่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้  ทั้งห้องสมุด
ทางกายภาพและทางระบบ
เหมือน 

- สถิติของจ านวนหนังสือต ารา
และสื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและ
สถิติการใช้งานหนังสือ ต ารา 
สื่อดิจิทัล 

 - จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น 
ร ะ บ บ แ ม่ ข่ า ย ข น า ด ใ ห ญ่  
อุปกรณ์  เครือข่ าย เ พ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการ
ในการบริหารระบบ 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั กศึ กษาต่ อการ ให้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
การปฏิบัติการ 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
   ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
   เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที 3 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

   

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

   

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน     
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

   

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน    
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

   

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน   
มคอ.7 ปีที่ผ่านมา 

   

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

   

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ     
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

   

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน   
การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ โดยมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
คณาจารย์ในภาควิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการของ
หลักสูตร หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลาง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามี
ปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา  
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการติดตามประเมินนักศึกษาว่ามี
ขีดความสามารถทางการวิจัยมากน้อยแค่ไหน และยังอ่อนด้อยด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและ
ในแต่ละรายวิชา การประเมินหลักสูตรผ่านข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร 
ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนอาจารย์ ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้ใช้บัณฑิต
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 
 เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการครบ 5 ข้อตาม
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบ 8 ข้อตาม
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบ 12 ข้อ 
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 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 3 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท า
การประเมินและสรุปผลการด าเนินการประจ าปีผ่านคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าให้ทราบปัญหาของ
การบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะ
ด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็น  การปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้
ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร   ทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 3 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 
1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
2. รายละเอียดการก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตร 
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
4. ผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหลักสูตร 
6. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     

พ.ศ. 2560 
8. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชา

วิศวกรรมวัสดุ 
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ภาคผนวกหมายเลข 1 
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร (แผน ก แบบ ก 2) 
(Program of Study for Master Degree of Materials Engineering) 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
010627001 3(3-0-6)  010627002 3(3-0-6)  010627XXX 3(3-0-6)  010625603 10 

Thermodynamics and Kinetics 
of Materials 

 
Transport Phenomena in 

Materials Processing 
 Elective Course in Materials  Thesis 

 
010627003 3(3-0-6)  010627006 3(3-0-6)  010627XXX 3(3-0-6)    

Properties of Materials  
Research Skills, Methodology 

and Proposal Writing 
 General Elective Course    

 
010627004 3(3-0-6)  010627XXX 3(3-0-6)  010625603 2    

Advanced Techniques for 
Materials Characterization 

 Elective Course in Materials  Thesis    

มคอ. 2 

57 
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ภาคผนวกหมายเลข 2 
รายละเอียดการก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตร 
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รายละเอียดการก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตร 
 เกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุของ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตเป็นดังนี้ 
 
0 1 0 6 X X X X X 

 
 
เป็นการจัดล าดับรายวิชาที่จัดให้เรียนตามหมวดวิชาโดย
เริ่มจาก 01 เป็นต้นไป 
 
แทนกลุ่มวิชา/หมวดวิชา/แขนงวิชา 
0 คือ หมวดวิชาบังคับ 
1 คือ กลุ่มวิชาวัสดุพอลิเมอร์ 
2 คือ กลุ่มวิชาวัสดุโลหะ 
4 คือ กลุ่มวิชาวัสดุผสม 
5 คือ กลุ่มวิชาเลือกท่ัวไป 
6 คือ วิชาวิทยานิพนธ์ 
 
 
แทนระดับการศึกษา 
3 คือ ปริญญาตรี 
5 คือ ปริญญาโท 
7 คือ ปริญญาเอก 
 
 
แทนสาขาวิชา 
1 คือ เทคโนโลยีการผลิต 
2 คือ วิศวกรรมวัสดุ 
 
 
แทนภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 
 
แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ภาคผนวกหมายเลข 3 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรจะมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcome) ดังนี้ 

1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมวัสดุ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงออก
แบบวิธีแก้ปัญหาในเชิงวิจัยและเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาทักษะต่างๆ ให้เท่าทันกับข้อมูล ความรู้ 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ 

3) สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนในการท างานเป็นหมู่คณะได้ รวมถึงมีความเป็นผู้น าใน       
การท างานเป็นทีมที่ด ี

4) มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทักษะการน าเสนอ และการเขียนรายงาน 
5) สามารถวางแผนและบริหารจัดการปัญหาในการท างานได้อย่างมีระบบ 
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ภาคผนวกหมายเลข 4 
ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ดร.ภูตินันท์ เอื้อวงษ์สุวรรณ 
ผลงานทางวิชาการและวิจัย 

1) Uawongsuwan, P., et al. (2016). “Study on adhesive property of insert injection 
molded glass fiber reinforced polypropylene composites.” Energy Procedia. 89. 291-
298. 

2) Uawongsuwan, P., et al. (2016). “The effect of processing parameter on mechanical 
properties of short glass fiber reinforced polyoxymethylene composite by direct fiber 
feeding injection molding process.” Energy Procedia. 89. 255-263. 

3) Uawongsuwan, P., et al. (2016). “Interfacial shear strength of glass fiber reinforced 
polymer composites by the modified Rule of Mixture and Kelly-Tyson model.” 
Energy Procedia. 89. 328-334. 

4) Uawongsuwan, P., Yang, Y., and Hamada, H. (2015). “Long jute fiber‐reinforced 
polypropylene composite: Effects of jute fiber bundle and glass fiber hybridization.” 
Journal of Applied Polymer Science. 132(15). 

5) Uawongsuwan, P., et al. (2013). “Effect of molding condition and pellets material on 
the weld property of injection molded jute/polylactic acid.” Polymer Engineering & 
Science. 53(8). 1657-1666. 

6) Uawongsuwan, P., et al. (2013). “Impact property of flexible epoxy treated natural 
fiber reinforced PLA composites.” Energy Procedia. 34. 839-847. 

7) Uawongsuwan, P., et al. (2013). “Mechanical property of surface modified natural 
fiber reinforced PLA biocomposites.” Energy Procedia. 34. 664-672. 

 
2. ผศ.ดร.ธนภักษ์ เมธนาวิน 
ผลงานทางวิชาการและวิจัย 

1) Metanawin, T., et al. (2015). “The photocatalytic activities of nano-titanium dioxide 
on the cotton fabrics for self-cleaning properties.” The International Journal of 
Advanced Culture Technology. 3(1). 129-137. 

2) Panutumrong, P., Metanawin, T., and Metanawin, S. (2015). “The effect of 
carboxymenthyl cellulose in PP fibers for dye absorption ability.” The International 
Journal of Advanced Culture Technology. 3(1). 52-60. 

3) Panutumrong, P., Metanawin, T., and Metanawin, S. (2015). “The effect of nano-Zinc 
oxide on the self-cleaning properties of cotton fabrics for textile application.” The 
International Journal of Advanced Culture Technology. 3(1). 13-20. 

4) Panutumrong, P., Metanawin, S., and Metanawin, T. (2015). “The effect of nano-
titanium dioxide on the self-cleaning properties of TiO2-PP composite fibers.” The 
International Journal of Advanced Culture Technology. 3(2). 25-33. 
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5) Metanawin, T., Jamjumrus, A., and Metanawin, S. (2015). “Morphology, mechanical 
and thermal properties of PBT-TiO2 polymer nanocomposite.” In MATEC Web of 
Conferences. (Vol. 30). 01012. EDP Sciences. 

6) Metanawin, S., Pengrung, P., and Metanawin, T. (2015). “The effects of coupling 
agents on the mechanical and thermal properties of eucalyptus flour/HDPE 
composite.” In MATEC Web of Conferences. (Vol. 30). 01011. EDP Sciences. 

 
3. ผศ.ดร.ธนศักดิ์ นิลสนธ ิ
ผลงานทางวิชาการและวิจัย 

1) Nilsonthi, T. (2015). “Effects of polishing direction on the adhesion behavior of 
thermal oxide scales on AISI 441 stainless steel measured by a tensile test.” Applied 
Mechanics and Materials. 799-800. 413-417.  

2) Nilsonthi, T. (2015). “Determination of mechanical adhesion energy of thermal oxide 
scales on steel produced from medium and thin slabs using tensile test.” Key 
Engineering Materials. 658. 106-110.  

3) Nilsonthi, T., et al. (2014). “Oxidation of simulated recycled steels with 0.23 and 1.03 
wt.% Si in Ar-20%H2O at 900 °C.” Corrosion Science. 87. 101-110. 

4) Nilsonthi, T., et al. (2013). “Adhesion of thermal oxide scales on hot-rolled 
conventional and recycled steels.” Oxidation of Metals. 79. 325-335.      

5) Nilsonthi, T., et al. (2012). “Effect of silicon on formation and mechanical adhesion 
of thermal oxide scale grown on low carbon steels in a hot-rolling line.” Steel 
Research International. 987-990. 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ผศ.ดร.กิตติชัย ฟักพันธุ์ 
ผลงานทางวิชาการและวิจัย 

1) Thonondaeng, T., Fakpan, K., and Eidhed, K. (2016). “Dissimilar metals welding of cp 
titanium to 304 stainless steel using GTAW process.” Applied Mechanics and 
Materials. 848. 43-47. 

2) Fakpan, K., et al. (2013). “Transient crack growth behavior under cycle/time-
dependent step loading for Pb-containing and Pb-free solders.” Journal of Electronic 
Materials. 42(12). 3593-3608. 

3) Fakpan, K., et al. (2012). “Effect of hold time on crack growth behavior of Pb-
containing and Pb-free solders.” Journal of Electronic Materials. 41(11). 3196-3204. 

4) Fakpan, K., et al. (2012). “Creep-fatigue crack growth behavior of Pb-containing and 
Pb-free solders at room and elevated temperatures.” Journal of Electronic Materials. 
41(9). 2463-2469. 

 

2. ผศ.ดร.กฤตธี เอียดเหตุ 
ผลงานทางวิชาการและวิจัย 

1) Eidhed, K., et al. (2016). “The study of heat treatment effects on chromium carbide 
precipitation of 35Cr-45Ni-Nb alloy for repairing furnace tubes.” Metals. 6(1). 26. 

2) Thonondaeng, T., Fakpan, K., and Eidhed, K. (2016). “Dissimilar metals welding of cp 
titanium to 304 stainless steel using GTAW process.” Applied Mechanics and 
Materials. 848. 43-47. 

3) Singhatham, C., Eidhed, K. (2016). “Effect of carburizing on microstructure and 
weldability of 35Cr-45Ni-Nb alloys in the ethylene heating furnace.” Applied 
Mechanics and Materials. 848. 39-42. 

4) Eidhed, K., et al. (2015). “Mechanical and physical properties of roof tile prepared 
from sugar cane fiber.” The International Journal of Advanced Culture Technology. 
3(1). 86-89. 

5) Surin, P., and Eidhed, K. (2015). “Microstructure and mechanical properties of 
solution treatment and Sr-modification of Al-12% Si-1.5% Cu alloy.” The 
International Journal of Advanced Culture Technology. 3(2). 132-137. 
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3. ผศ.ดร.รังสินี แคนยุกต์ 
ผลงานทางวิชาการและวิจัย 

1) S., Canyook, R., et al. (2015). “Effects of solid fractions in a slurry die casting 
process on defects of 7075 aluminum alloy.” Applied Mechanics and Materials. 
752-753. 3-6. 

2) S., Canyook, R., et al. (2015). “Study of surface segregation defect of 7075 
aluminum alloy in semi-solid squeeze casting.” Applied Mechanics and Materials. 
752-753. 3-6. 

3) S., Canyook, R., et al. (2013). “Characterization of flow behavior of semi-solid 
slurries with low solid fractions.” Metall. Mat. Trans. A. 44A. 7. 

4) S., Canyook, R., et al. (2013). “Grain refinement behavior of an aluminum alloy 
by inoculation and dynamic nucleation.” Acta Mater. 61. 3897-3903. 

5) S., Canyook, R., et al. (2012). “Characterization of the microstructure evolution 
of a semi-solid metal slurry during the early stages.” Acta Mater. 60. 3501-3510. 

 
4. ผศ.ดร.วัลลภ หาญณรงค์ชัย 
ผลงานทางวิชาการและวิจัย 

1) Makkam, S., and Harnnarongchai, W. (2014). “Rheologincal and mechanical 
properties of recycled PET modified by reactive extrusion.” Energy Procedia. 56. 
547-553. 

2) Harnnarongchai, W., et al. (2012). “Shear and elongational flow properties of 
peroxide modified wood/LDPE composite melts.” Polymer Composites. 33(11). 
2084-2094. 

3) Harnnarongchai, W., et al. (2012). “Rotating die technique for sharkskin 
minimization in highly viscous wood/ PP composites melt in extrusion die.” 
Polymer Testing. 125(3). 2312-2321. 

4) Harnnarongchai, W., et al. (2012). “Melt strength, local velocity and elongational 
viscosity profiles of LDPE filament affected by die design and process 
conditions.” Journal of Applied Polymer Science. 124(5). 3751-3764. 

 
5. ผศ.ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก 
ผลงานทางวิชาการและวิจัย 

1) Promdirek, P., Boonpensin, M., and Rojasawasatien, T. (2015). “Improvement of 
slurry aluminide coating on ferritic stainless steel AISI430 for high temperature 
oxidation resistance.” Key Engineering Materials. 658. 86-90. 

2) Lertvijitpun, P., and Promdirek, P. (2015). “Influence of flux-core arc welding 
parameters on erosion resistance of stellite 12.” Key Engineering Materials. 658. 
91-95. 
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3) Promdirek, P., et al. (2014). “Oxidaton kinetics of AISI 441 ferritic stainless steel 
at high temperatures in CO2 atmosphere.” Oxidation of metals. 81(3-4). 315-329. 

4) Promdirek, P., et al. (2012). “Failure analysis of bearings in air conditioning 
compressor.” Journal of Metals, Materials and Minerals. 22(1). 

 
6. รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร 
ผลงานทางวิชาการและวิจัย 

1) Chandra-ambhorn, S., et al. (2014). “Oxidation of simulated recycled steels with 
0.23 and 1.03 wt.% Si in Ar-20%H2O at 900 °C.” Corrosion Science. 87. 101-110. 

2) Chandra-ambhorn, S., et al. (2014). “Oxidaton kinetics of AISI 441 ferritic stainless 
steel at high temperatures in CO2 atmosphere.” Oxidation of metals. 81(3-4). 
315-329. 

3) Chandra-ambhorn, S., et al. (2013). “Adhesion of thermal oxide scales on hot-
rolled conventional and recycled steels.” Oxidation of Metals. 79. 325-335. 

4) Chandra-ambhorn, S., et al. (2012). “Effect of silicon on formation and 
mechanical adhesion of thermal oxide scale grown on low carbon steels in a 
hot-rolling line.” Steel Research International. 987-990. 

 
7. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ สอนสุวิทย์ 
ผลงานทางวิชาการและวิจัย 

1) Suwankan, P., Sornsuwit, N., and Poolthong, N. (2015). “Design of runner and 
gating systems for the investment casting of 431 stainless steel netting hook 
through numerical simulation.” Key Engineering Materials. 659. 647-651. 

2) Sornsuwit, N., and Sittisakuljaroen, S. (2014). “The effect of lubricants and 
material properties in surface roughness and formability for single point 
incremental forming process.” Advanced Materials Research. 979. 359-362. 

3) Sornsuwit, N., and Sittisakuljaroen, S. (2014). “The influence of temperature on 
secondary forming of titanium Gr2 sheet by use of single point incremental 
forming.” Advanced Materials Research. 979. 351-354. 

4) Sornsuwit, N., and Sittisakuljaroen, S. (2014). “Design of experiment for 
incremental forming of artificial skull on titanium grade 2.” Advanced Materials 
Research. 950. 

5) Rattanapan, A., Sornsuwit, N., and Dangtungee, R. (2013). “Rheological behavior 
and extrudate swell of polypropylene/silicon carbide composites.” Advanced 
Materials Research. 747. 595-598. 
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8. ผศ.ดร.ธ ารงค์สิน สิริพงษ์สกุล 
ผลงานทางวิชาการและวิจัย 

1) Siripongsakul, T., et al. (2016). “Observation of single-spin transport in an island-
shaped CoFeB double magnetic tunnel junction prepared by magnetron 
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2) Siripongsakul, T., et al. (2012). “Chemical diffusion: Another factor affecting the 
MR ratio in Ta/CoFeB/MgO/CoFeB/Ta magnetic tunnel junctions.” Applied 
Physics Letters. 101(1). 012406. 

3) Siripongsakul, T., et al. (2012). “Fabrication of the double magnetic tunnel 
junction with lateral electric field controlled spin transport.” 59th Applied Physics 
Conference. Waseda University. March 15-18, 2012. 

 
9. ผศ.ดร.แคททรียา ทวีทรัพย์ 
ผลงานทางวิชาการและวิจัย 

1) Taweesup, K., et al. (2016). “Improvement of the effective work function and 
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properties and morphology of Cr-Zr-N film prepared by DC magnetron sputtering 
PVD on H13 steel.” Key Engineering Materials. 658. 

3) Taweesup, K., et al. (2013). “Mechanical and corrosion resistance of (Ti,Cr)N 
grown by DC magnetron sputter on H13 tool steel.” Materials Testing. 56(7-8). 
588-592. 

 
10. ผศ.ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล 
ผลงานทางวิชาการและวิจัย 

1) Rojhirunsakool, T., et al. (2015). “Effect of deposition energy on the 
microstructure and phase purity of pulsed laser deposited iron fluoride thin 
films.” Applied Physics A. 1-7. 

2) Rojhirunsakool, T., et al. (2015). “A new class of high strength high temperature 
Cobalt based Co-Mo-Al alloys stabilized with Ta addition.” Acta Meterialia. 29. 
29-40. 

3) Rojhirunsakool, T., et al. (2015). “Structure and thermal decomposition of a 
nanocrystalline mechanically alloyed supersaturated Cu–Ta solid solution.” MRS 
Communications. 5. 333 -339.  

4) Rojhirunsakool, T., et al. (2015). “Effect of pre-welding heat treatment 
temperatures on TIG welded microstructures in nickel base superalloy, GTD-
111.” Key Engineering Materials. 658. 14-18. 
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5) Srigiofun, P., Wangyao, P., and Rojhirunsakool, T. (2015). Effect of alloying 
modification in arc hastelloy X on microstructures and oxidation resistance at 
elevated temperatures.” Key Engineering Materials. 658. 8-13. 

6) Rojhirunsakool, T., et al. (2015). “Determination of solute site occupancies within 
gamma prime precipitates in nickel-base superalloys by coupling atom probe 
tomography and orientation microscopy.”  Ultramicroscopy. 148. 67-74. 

7) Rojhirunsakool, T., et al. (2015). “Probing the crystallography of ordered phases 
by coupling of orientation microscopy with atom probe tomography.” 
Ultramicroscopy. 148. 67-74. 

8) Rojhirunsakool, T., et al. (2014). “Temporal evolution of non-equilibrium 
precipitates in a rapidly quenched nickel base superalloy.” Intermetallics. 54. 
218-224.  

9) Rojhirunsakool, T., Nag, S., and Banerjee, R. (2014). “Discontinuous precipitation 
in Ni-Al- Coalloys.” JOM. 66. 1465-1470. 

10) Rojhirunsakool, T., et al. (2014). “Point-by- point compositional analysis for atom 
probe tomography.” MethodsX. 1. 12-18. 

11) Rojhirunsakool, T., et al. (2013). “Coarsening behavior of gamma prime 
precipitates and concurrent transitions in the interface width in Ni-14at%Al- 
7at%Cr.” Philos. Mag. Lett. 93(9). 521-530.  

12) Rojhirunsakool, T., et al. (2013). “Influence of composition on monomodal versus 
multimodal gamma prime precipitation in Ni-Al- Cr alloys.” J. Mater. Sci. 48(2). 
825-831. 

 
11. ดร.อทิตยา โต๊ะสัน 
ผลงานทางวิชาการและวิจัย 

1) Ohashi, T., Tohsan, A., and Ikeda, Y. (2016). “Role of in situ generated silica for 
rubber science and technology.” Polymer International. doi: 10.1002/pi.5155. 

2) Ikeda, Y., Tohsan, A., and Kohjiya, S. (2015). “Renewed consideration on natural 
rubber yielding plants: A sustainable development standpoint.” Sustainable 
Development: Processes, Challenges and Prospects. Nova Science Publishers. 
New York. 65-85 

3) Tohsan, A., and Ikeda, Y. (2014). “Generating particulate silica fillers in situ to 
improve the mechanical properties of natural rubber (NR).” Chemistry, 
manufacture and applications of natural rubber. Woodhead Publishing. Oxford. 
168-192. 

4) Tohsan, A., Kishi, R., Ikeda, Y. (2015). “A model filler network in nanocomposites 
prepared by in situ silica filling and peroxide cross-linking in natural rubber latex.” 
Colloid and Polymer Science. 293. 2083–2093. 
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5) Tohsan, A., et al. (2015). “Analysis of sulfidic linkages in solvent-extracted sulfur 
cross-linked isoprene rubber.” Japanese Journal of Polymer Science and 
Technology. 72(1). 16-21. 

6) Ikeda, Y. and Tohsan, A. (2014). “Stepwise strain-induced crystallization of 
biphasic-structured soft composites prepared from natural rubber latex and silica 
generated in situ.” Colloid and Polymer Science. 292(3). 567-577. 

7) Tohsan, A., et al. (2013). “Peroxide Cross-linked Soft Composite Prepared from 
Natural Rubber Latex and Silica Generated in situ.” Journal of Japanese Society 
of Fiber Science. 69(8). 159-162. 

8) Tohsan, A., et al. (2012). “Novel biphasic structured composite prepared by in 
situ silica filling in natural rubber latex.” Polymers for Advanced Technologies. 
23(10). 1335-1342. 

 
13. ดร.ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์ 
ผลงานทางวิชาการและวิจัย 

1) Threrujirapapong, T., et al. (2016). “Characterization and spectral selectivity of 
Sn-Al2O3 solar absorber.” Key Engineering Materials. 675-676. 467-472. 

2) Threrujirapapong, T., et al. (2015). “Thermoelectric properties of Bi2Te3 disk 
fabricated from rice kernel- like Bi2Te3 powder.” Micro and Nano Letters. 10(1). 
19-22. 

3) Threrujirapapong, T., et al. (2015). “Synthesis of mesoporous materials from 
vetiver grass for wastewater treatment.”  Journal of the Australian Ceramic 
Society. 51(1). 40-44. 

4) Threrujirapapong, T., et al. (2015). “Enhanced photocatalytic performance of 
TiO2 particles via effect of anatase- rutile ratio."  Physica E : Low- dimensional 
Systems and Nanostructures. 67. 18-22. 

5) Threrujirapapong, T., et al. (2012). “Multi-walled carbon nanotubes reinforced 
titanium composites via powder metallurgy process.” Key Engineering Materials. 
520. 261-268. 

6) Threrujirapapong, T., et al. (2012). “High- temperature properties of extruded 
titanium composites fabricated from carbon nanotubes coated titanium powder 
by spark plasma sintering and hot extrusion.” Composites Science and 
Technology, 72. 1291-1297. 

7) Threrujirapapong, T., et al. (2012). “Cost effective and eco- friendly process for 
preparation of wrought pure Ti material via direct consolidation of TiH2 
powders.” Materials Processing and Interfaces, 1. 879-886. 
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ภาคผนวกหมายเลข 5 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมปรับปรุงหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหลักสูตร 
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ภาคผนวกหมายเลข 6 
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
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รายละเอียด 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวศิวกรรมวัสด ุฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาวศิวกรรมวัสดแุละเทคโนโลยีการผลิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2555 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
------------------------------------------------------ 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้ งนี้แล้ว ในการ
ประชุมครั้งที่..........เมื่อวันที่.................................... 
3. หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้กับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
   ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 5.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
1. นายกิตติชัย ฟักพันธุ์ 
2. นายธนศักดิ์ นิลสนธิ 
3. นายณัฏฐพงศ์ สอนสุวิทย์ 
4. นายธ ารงสิน สิริพงษ์สกุล 
5. นายกฤตธี เอียดเหตุ 

1. นายภูตินันท์ เอื้อวงษ์สุวรรณ 
2. นายธนภักษ์ เมธนาวิน 
3. นายธนศักดิ์ นิลสนธิ 
 

 
 5.2 การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกกลุ่มรายวิชาเลือก ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
หมวดวชิาเลือก 
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 
     แขนงวิชาพอลิเมอร์ 
     แขนงวิชาโลหะ 
     แขนงวิชาเซรามิก 
     แขนงวิชาวัสดุผสม 

หมวดวิชาเลือก 
วิชาเลือกกลุ่มวัสดุ 
     วิชาเลือกกลุ่มวัสดุพอลิเมอร์ 
     วิชาเลือกกลุ่มวัสดุโลหะ 
     ยกเลิก 
     วิชาเลือกกลุ่มวัสดุผสม 

 
5.3 การยกเลิกรายวิชา 
  - ยกเลิกวิชาบังคับ  3 วิชา 
  - ยกเลิกวิชาเลือก 16 วิชา 
 
 5.4 การเพ่ิมรายวิชา 
  - เพ่ิมวิชาบังคับ 1 วิชา 
  - เพ่ิมวิชาเลือก  8 วิชา 
 



  มคอ. 2 

 

76 
 

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผน ก แบบ ก 2 

โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
ศึกษารายวิชา 
วิทยานิพนธ์ 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 
7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 7.1 ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
Master of Engineering Program in Materials 
Engineering 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
Master of Engineering (Materials Engineering) 
M.Eng. (Materials Engineering) 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
Master of Engineering Program in Materials 
Engineering 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
Master of Engineering (Materials Engineering) 
M.Eng. (Materials Engineering) 

 
 7.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต     วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต  
   วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต     วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  
หมวดวิชาเลือก  9 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก  9 หน่วยกิต 
   วิชาเลือกเฉพาะแขนง         6 หน่วยกิต     วิชาเลือกกลุ่มวัสดุ          6 หน่วยกิต 
   วิชาเลือกทั่วไป                 3 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร 

 
36 หน่วยกิต 

   วิชาเลือกทั่วไป 
รวมตลอดหลักสูตร 

3 หน่วยกิต  
36 หน่วยกิต 
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 7.3 รายวิชาในแต่ละหมวด 
 

หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2   แผน ก แบบ ก 2  
 หมวดวิชาบังคับ   หมวดวิชาบังคับ  

010625601 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ 1 
(Materials Engineering Seminar I) 

1(0-3-1)  ยกเลิกรายวิชา  

010625602 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ 2 
(Materials Engineering Seminar II) 

1(0-3-1)  ยกเลิกรายวิชา  

010625603 วิทยานิพนธ ์
(Thesis) 

12 010625603 วิทยานิพนธ ์
(Thesis) 

12 

010627001 อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของวัสดุ 
(Thermodynamics and Kinetics of Materials) 

3(3-0-6) 010627001 อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของวัสดุ 
(Thermodynamics and Kinetics of Materials) 

3(3-0-6) 

010627002 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในกรรมวิธีทางวัสดุ 
(Transport Phenomena in Materials Processing) 

3(3-0-6) 010627002 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในกรรมวิธีทางวัสดุ 
(Transport Phenomena in Materials Processing) 

3(3-0-6) 

010627003 สมบัติของวัสดุ 
(Properties of Materials) 

3(3-0-6) 010627003 สมบัติของวัสดุ 
(Properties of Materials) 

3(3-0-6) 

010627004 เทคนิคข้ันสูงส าหรับการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
(Advanced Techniques for Materials Characterization) 

3(3-0-6) 010627004 เทคนิคข้ันสูงส าหรับการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
(Advanced Techniques for Materials Characterization) 

3(3-0-6) 

010627005 เทคนิคข้ันสูงในห้องปฏิบัติการของวัสดุศาสตร์ 
(Advanced Techniques Laboratory in Materials Science) 

1(0-3-1)  ยกเลิกรายวิชา  

 เพิ่มรายวิชา  010627006 ทักษะการท าวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
(Research Skills, Methodology and Proposal Writing) 

3(3-0-6) 
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หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

 
แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาเลือก 
แชนงวิชาพอลิเมอร์ 

  
แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาเลือก 
วิชาเลือกกลุ่มวสัดุพอลเิมอร ์

 

010627101 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ 
(Rheology of Polymers) 

3(3-0-6) 010627101 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ 
(Rheology of Polymers) 

3(3-0-6) 

010627102 การผลิตพอลิเมอร์ 
(Manufacturing of Polymers) 

3(3-0-6) 010627102 การผลิตพอลิเมอร์ 
(Manufacturing of Polymers) 

3(3-0-6) 

010627103 การผลิตของพอลิเมอร์ขั้นสูง 
(Advanced Manufacturing of Polymers) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627104 สมบัติทางกลและการเสียหายในพอลิเมอร์ 
(Mechanical Properties and Failure in Polymers) 

3(3-0-6) 010627104 สมบัติทางกลและการเสียหายในพอลิเมอร์ 
(Mechanical Properties and Failure in Polymers) 

3(3-0-6) 

010627105 อิลาสโตเมอร์ 
(Elastomers) 

3(3-0-6) 010627105 อิลาสโตเมอร์ 
(Elastomers) 

3(3-0-6) 

010627106 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ 1 
(Selected Topics in Polymers I) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627107 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ 2 
(Selected Topics in Polymers II) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

 เพิ่มรายวิชา  010627108 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 
(Polymer Synthesis) 

3(3-0-6) 

 เพิ่มรายวิชา  010627109 การตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 
(Polymer Characterizatoin) 

3(3-0-6) 

 เพิ่มรายวิชา  010627110 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ 
(Degradation and Stability of Polymer) 

3(3-0-6) 

 เพิ่มรายวิชา  010627111 วัสดุพอลิเมอร์ไฮบริด 
(Hybrid Polymers) 

3(3-0-6) 
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หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

 
แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ) 
หมวดวิชาเลือก (ต่อ) 
แชนงวิชาพอลิเมอร์ (ต่อ) 

  
แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ) 
หมวดวิชาเลือก (ต่อ) 
วิชาเลือกกลุ่มวสัดุพอลเิมอร์ (ต่อ) 

 

 เพิ่มรายวิชา  010627112 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ 1 
(Selected Topics in Polymers I) 

3(3-0-6) 

 เพิ่มรายวิชา  010627113 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ 2 
(Selected Topics in Polymers II) 

3(3-0-6) 

 แขนงวิชาโลหะ   วิชาเลือกกลุ่มวัสดุโลหะ  
010627201 โลหะวิทยากายภาพ 

(Physical Metallurgy) 
3(3-0-6) 010627201 โลหะวิทยากายภาพ 

(Physical Metallurgy) 
3(3-0-6) 

010627202 กลไกความเสียหายในระบบโลหะ 
(Failure Mechanisms in Metallic Systems) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627203 กรรมวิธีทางความร้อน 
(Heat Treatment) 

3(3-0-6) 010627203 กรรมวิธีทางความร้อน 
(Heat Treatment) 

3(3-0-6) 

010627204 การผลิตโลหะ 
(Metal Production) 

3(3-0-6) 010627204 การผลิตโลหะ 
(Metal Production) 

3(3-0-6) 

010627205 การผลิตโลหะรูปพรรณ 
(Wrought Metal Processing) 

3(3-0-6) 010627205 การผลิตโลหะรูปพรรณ 
(Wrought Metal Processing) 

3(3-0-6) 

010627206 การหล่อโลหะ 
(Casting of Metals) 

3(3-0-6) 010627206 การหล่อโลหะ 
(Casting of Metals) 

3(3-0-6) 

010627207 โลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก 
(Non-ferrous Metals) 

3(3-0-6) 010627207 โลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก 
(Non-ferrous Metals) 

3(3-0-6) 

010627208 เหล็กกล้า 
(Steel) 

3(3-0-6) 010627208 เหล็กกล้า 
(Steel) 

3(3-0-6) 
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หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

 
แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ) 
หมวดวิชาเลือก (ต่อ) 
แชนงวิชาโลหะ (ต่อ) 

  
แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ) 
หมวดวิชาเลือก (ต่อ) 
วิชาเลือกกลุ่มวสัดุโลหะ (ต่อ) 

 

010627209 วิศวกรรมผิว 
(Surface Engineering) 

3(3-0-6) 010627209 วิศวกรรมพื้นผิว 
(Surface Engineering) 

3(3-0-6) 

010627210 การกัดกร่อนโลหะขั้นสูง 
(Advanced Metallic Corrosion) 

3(3-0-6) 010627210 การกัดกร่อนโลหะขั้นสูง 
(Advanced Metallic Corrosion) 

3(3-0-6) 

010627211 การตรวจสอบและการป้องกันการกัดกร่อนโลหะ 
(Metallic Corrosion Testing and Protection) 

3(3-0-6) 010627211 การตรวจสอบและการป้องกันการกัดกร่อนโลหะ 
(Metallic Corrosion Testing and Protection) 

3(3-0-6) 

010627212 ออกซิเดชันท่ีอุณหภูมิสูง 
(High Temperature Oxidation) 

3(3-0-6) 010627212 ออกซิเดชันท่ีอุณหภูมิสูง 
(High Temperature Oxidation) 

3(3-0-6) 

010627213 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มโลหะ 1 
(Selected Topics in Metallic Materials I) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627214 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มโลหะ 2 
(Selected Topics in Metallic Materials II) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

 เพิ่มรายวิชา  010627215 โลหะผงวิทยา 
(Powder Metallurgy)  

3(3-0-6) 

 เพิ่มรายวิชา  010627216 การเคลือบผิวท่ีอุณหภูมิสูง 
(High-Temperature Coating) 

3(3-0-6) 

 เพิ่มรายวิชา  010627217 กลศาสตร์การแตกหักของวัสดุ 
(Fracture Mechanics of Materials) 

3(3-0-6) 

 เพิ่มรายวิชา  010627218 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มโลหะ 1 
(Selected Topics in Metallic Materials I) 

3(3-0-6) 

 เพิ่มรายวิชา  010627219 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มโลหะ 2 
(Selected Topics in Metallic Materials II) 

3(3-0-6) 
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หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

 
แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ) 
หมวดวิชาเลือก (ต่อ) 
แชนงวิชาเซรามิก 

  
แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ) 
หมวดวิชาเลือก (ต่อ) 
ยกเลิกแขนงวิชา 

 

010627301 กรรมวิธีผง 
(Powder Processing) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627302 สมบัติของวัสดุเซรามิกในงานวิศวกรรม 
(Properties of Engineering Ceramic Materials) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627303 เซรามิกส าหรับงานวิศวกรรมในอุตสาหกรรม 
(Engineering Ceramics in Industry) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627303 เซรามิกส าหรับงานวิศวกรรมในอุตสาหกรรม 
(Engineering Ceramics in Industry) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627304 สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของเซรามิก 
(Electronic Properties of Ceramics) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627305 เซรามิกเชิงอิเล็กทรอนิกส์และเชิงทัศนศาสตร์ 
(Electronic and Optical Ceramics) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627306 วัสดุแม่เหล็ก 
(Magnetic Materials) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627307 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มเซรามิก 1 
(Selected Topics in Ceramics I) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627308 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มเซรามิก 2 
(Selected Topics in Ceramics II) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  
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หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

 
แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ) 
หมวดวิชาเลือก (ต่อ) 
แชนงวิชาวัสดุผสม 

  
แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ) 
หมวดวิชาเลือก (ต่อ) 
วิชาเลือกกลุ่มวสัดผุสม 

 

010627401 วัสดุผสมเสริมแรง 
(Reinforced Composite Materials) 

3(3-0-6) 010627401 วัสดุเสริมแรง 
(Reinforcing Materials) 

3(3-0-6) 

010627402 กรรมวิธีการผลิตวัสดุผสม 
(Composite Processing) 

3(3-0-6) 010627402 กรรมวิธีการผลิตวัสดุผสม 
(Composite Processing) 

3(3-0-6) 

010627403 กลศาสตร์ของวัสดุผสม 
(Mechanics of Composites) 

3(3-0-6) 010627403 กลศาสตร์ของวัสดุผสม 
(Mechanics of Composites) 

3(3-0-6) 

010627404 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มวัสดุผสม 1 
(Selected Topics in Composites I) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627405 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มวัสดุผสม 2 
(Selected Topics in Composites II) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

 เพิ่มรายวิชา  010627406 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม 
(Structure and Properties of Composites) 

3(3-0-6) 

 เพิ่มรายวิชา  010627407 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มวัสดุผสม 1 
(Selected Topics in Composites I) 

3(3-0-6) 

 เพิ่มรายวิชา  010627408 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มวัสดุผสม 2 
(Selected Topics in Composites II) 

3(3-0-6) 
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หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

 
แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ) 
หมวดวิชาเลือก (ต่อ) 
วิชาเลือกทั่วไป 

  
แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ) 
หมวดวิชาเลือก (ต่อ) 
วิชาเลือกทั่วไป 

 

010627501 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 
(Polymer Synthesis) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627502 การตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 
(Polymer Characterization) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627503 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ 
(Degradation and Stability of Polymer) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627504 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม 
(Structure and Properties of Composites) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627505 วัสดุผสมขั้นสูง 
(Advanced Composite Materials) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627506 การแตกหักของวัสดุ 
(Fracture of Materials) 

3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา  

010627507 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมวัสดุ 
(Advanced Mathematics for Materials Engineering) 

3(3-0-6) 010627507 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมวัสดุ 
(Advanced Mathematics for Materials Engineering) 

3(3-0-6) 

010627508 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในงานวิศวกรรม 
(Strategic Engineering Management) 

3(3-0-6) 010627508 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในงานวิศวกรรม 
(Strategic Engineering Management) 

3(3-0-6) 

 เพิ่มรายวิชา  010627510 วิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงทางวิศวกรรมวัสดุ 
(Advanced Numerical Methods in Materials Engineering) 

3(3-0-6) 
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ภาคผนวกหมายเลข 7 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ภาคผนวกหมายเลข 8 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

ล าดับ 

รายวิชาใน
มาตรฐาน
คุณวุฒิ 

(วิศวกรรม
วัสดุ) 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

1 วิชาพื้นฐาน
ทาง
วิศวกรรม
วัสด ุ

-  แนวความคิดว่ า ด้ วยสมดุล เคมี ใน
กระบวนการทางวัสดุ 

- หลักการถ่ายเทโมเมนตัม ความร้อน 
และมวลสารในกระบวนการทางวัสดุ 

-  แ น ว ค ว า ม คิ ด พื้ น ฐ า น ว่ า ด้ ว ย
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ 
กรรมวิธีการผลิต และสมรรถนะของ
วัสดุ 

010627001 
010627002 
010627003 
010627004 
010627507 
010627508 
010627510 

อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของวัสดุ 
ปรากฏการณ์การถ่ายเทในกรรมวิธีทางวัสดุ 
สมบัติของวัสดุ 
เทคนิคขั้นสูงส าหรับการตรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมวัสดุ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในงานวิศวกรรม 
วิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงทางวิศวกรรมวัสดุ 

2 วิชาเฉพาะ
แขนง 

- เคมีฟิสิกส์ทางพอลิเมอร ์
- ปรากฎการณ์ถ่ายเทในกรรมวธิีวัสด ุ  
พอลิเมอร์ 

- การตรวจสอบลกัษณะเฉพาะของ      
พอลิเมอร์ 

- สมบัติของพอลิเมอร ์
- กรรมวธิีการผลิตวัสดุพอลิเมอร ์
- โครงสร้างของโลหะ 
- สมบัติของโลหะ 
- กรรมวธิีการผลิตโลหะ 
- การวิเคราะห์และออกแบบโลหะในงาน
วิศวกรรม 

- สมบัติของวัสดุผสม 
- กรรมวธิีการผลิตวัสดุผสม 
 

010627101 
010627102 
010627104 
010627105 
010627108 
010627109 
010627110 
010627111 
010627112 
010627113 
010627201 
010627203 
010627204 
010627205 
010627206 
010627207 
010627208 
010627209 
010627210 
010627211 
010627212 
010627215 
010627216 
010627217 
010627218 
010627219 
010627401 
010627402 
010627403 
010627406 
010627407 
010627408 

รีโอโลยีของพอลิเมอร์ 
การผลิตพอลิเมอร์ 
สมบัติทางกลและการเสียหายในพอลิเมอร์ 
อิลาสโตเมอร์ 
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 
การตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 
การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ 
วัสดุพอลิเมอร์ไฮบริด 
เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ 1 
เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ 2 
โลหะวิทยากายภาพ 
กรรมวิธีทางความร้อน 
การผลิตโลหะ 
การผลิตโลหะรูปพรรณ 
การหล่อโลหะ 
โลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก 
เหล็กกล้า 
วิศวกรรมพื้นผิว 
การกัดกร่อนโลหะขั้นสูง 
การตรวจสอบและการป้องกันการกัดกร่อนโลหะ 
ออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง 
โลหะผงวิทยา 
การเคลือบผิวที่อุณหภูมิสูง 
กลศาสตร์การแตกหักของวัสดุ 
เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มโลหะ 1 
เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มโลหะ 2 
วัสดุเสริมแรง 
กรรมวิธีการผลิตวัสดุผสม 
กลศาสตร์ของวัสดุผสม 
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม 
เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มวัสดุผสม 1 
เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวัสดุกลุ่มวัสดุผสม 2 
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ล าดับ 

รายวิชาใน
มาตรฐาน
คุณวุฒิ 

(วิศวกรรม
วัสดุ) 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

3  สัมมนา - ทักษะการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ 
- ทักษะการเตรียมสื่อเพื่อน าเสนองาน
วิชาการ 

- ทักษะการน าเสนองานวิชาการด้วยปาก
เปล่าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

010627006 
 

ทักษะการท าวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

4 วิทยานพินธ ์ - ทักษะการวิจัยเพื่อค้นพบองค์ความรู้
ใหม่ทั้งที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐาน หรือองค์
ความรู้ เกี่ ย วกับการพัฒนาวัสดุหรือ
กรรมวิธีการผลิตวัสดุแบบใหม่ 

010625603 วิทยานิพนธ์ 

 


