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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
        ภาษาไทย  :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
        ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
        ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ) 
        ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :  วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) 
        ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    :  Bachelor of Engineering (Materials Engineering) 
        ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     :  B.Eng. (Materials Engineering) 

3.  วิชาเอก 
         ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
        142 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
        5.1  รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี จัดการเรียนการสอนรูปแบบเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษในระหว่างการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

        5.2  ประเภทหลักสูตร 
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

        5.3  ภาษาที่ใช้ 
การเรียนการสอนใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส าหรับเอกสารและต าราที่ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรมีทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

        5.4  การรับเข้าศึกษา 
              รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้ 
        5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
              ไม่มี 
        5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
        - ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2558 
        - เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

          - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ในการประชุมครั้งที 8/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
  - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ในการประชุมครั้งที ่12/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
          - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 
  ในการประชุมครั้งที ่14/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 
          - ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  ในการประชุมครั้งที ่1/2563  เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 
          - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
  ในการประชุมครั้งที ่2/2563  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
        มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2565  

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
        นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ 
 - วิศวกรด้านโลหวิทยา/วิศวกรด้านกระบวนการผลิต 
 - วิศวกรควบคุม/ตรวจสอบ คุณภาพของวัสดุ 
 - วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุ 
 - วิศวกรด้านการวางแผนและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 
 - นักวิชาการ/ผู้ช่วยนักวิจัย 
 - บุคลากรทางการศึกษา 
 - เจ้าของกิจการ 
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9. ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. 

1 นายทศพล ตรรีุจิราภาพงศ ์
(ประธานหลักสูตร) 

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

Osaka University, Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  

2554 
2549 
2545 

2 นางสาวแคททรียา ทวีทรัพย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (วิศวกรรมโลหการ)  
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)  
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  

2557 
2551 
2549 

3 นายวัลลภ หาญณรงค์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีวสัดุ)  
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)  
วศ.บ. (วิศวกรรมวสัดุ)  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2555 
2550 
2547 

4 นางสาวรังสินี แคนยุกต ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (วิศวกรรมวัสดุ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมวสัดุ)     

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2556 
2551 

5 นายกิตติชัย ฟักพันธุ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ D.Eng.(Materials Science) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)  
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) 

Nagaoka University of Technology, Japan  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2556 
2548 
2543 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยอาศัยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 ที่จะ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐานทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการ
เพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัย
และพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด รวมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะการท าธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาและยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การดัดแปลงและต่อ
ยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี  
การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) เชื่อมโยงระหว่างภาค
การผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ เร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, 
Technology,Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่าย
ระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน เพ่ือปรับกลไก
ระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศท้ังระบบ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นสร้างให้บัณฑิตมทีักษะที่สอดคล้อง
กับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ มีความพร้อม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต สร้างเสริมให้บัณฑิตแสวงหาการเรียนรู้
ได้เอง สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์  
 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ได้
ค านึงถึงสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่ยังขาดความสมดุลซึ่งกันและกัน ซึ่งก่อให้เกิดข้อกังวลในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพชีวิต 
สิ่งแวดล้อม การจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่ถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
ความจ าเป็นและข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมี
บทบาทที่ส าคัญในการสร้างสมดุลและวางรากฐานความยั่งยืนของสังคมและวัฒนธรรม และยกระดับให้
เป็นสังคม 4.0 อันประกอบด้วย 1) สังคมที่เป็นธรรม 2) สังคมแห่งโอกาส ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียม 3) 
สังคมที่สามารถเติมเต็มความสามารถตามศักยภาพที่มีและเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถที่มี  4) 
สังคมท่ีเกื้อกูลและแบ่งปันกัน และ 5) สังคมพอเพียง  
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
         12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
         ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกล่าว
ท าให้หลักสูตรนี้จ าเป็นต้องค านึงถึงการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ที่สอดคล้องต่อสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม รองรับการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติที่ปรับเปลี่ยนเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถถ่ายทอดให้นักศึกษามีศักยภาพใน
การวิจัยและพัฒนาที่ยืดหยุ่นและตอบสนองได้ทันทีต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งด้าน
วิชาการและด้านวิชาชีพและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(Outcome-based education) โดยในหลายวิชาของหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเชิงการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) นอกจากการเรียนการสอนจะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
แล้วภาควิชาจะจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในบางรายวิชาเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 20 
ของหน่วยกิตท้ังหมดเพ่ือเป็นการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน 
        12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือที่ว่า “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พ่ือผลิตบัณฑิตที่
มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาที่ยืดหยุ่นและตอบสนองได้ทันทีต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ โดยการมุ่งพัฒนาทั้งกระบวนการคิด วิเคราะห์ และวิชาการ 
อีกท้ังมุ่งพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมวัสดุและโลหการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีความต้องการบุคลากรในสาขาวิศวกรรมวัสดุ
จ านวนมาก 
  
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนและ
หลักสูตรในคณะฯ ดังนี้    
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่  ฟิสิกส์  เคมี และ
คณิตศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางไฟฟ้า เปิดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
- วิชาเขียนแบบ และกลศาสตร์ เปิดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-

อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
         13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนใหภ้าควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
         ไม่มี 
         13.3  การบริหารจัดการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชา
และคณะอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ที่ให้บริการการสอนวิชาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา 
         ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุที่มีความรู้ด้านวิชาการและการปฏิบัติอีกทั้งมีความสามารถ
ด้านงานวิจัยรวมถึงเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มีความส าคัญด้านการส่งเสริมการ
ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ  
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 
แบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการต่อยอด (First S-Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-Curve) และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564)  

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตามแนวทางการด าเนินงานหลักสูตรเพ่ือขอการรับรองมาตรฐาน 

Accreditation Board for Engineering and Technology: ABET นั้น คาดหวังว่าบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิศวกรรมวัสดุไปแล้ว 2 – 3 ปี จะสามารถ 

1.3.1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ เพ่ือหาความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนผสม โครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและสมรรถนะของวัสดุทาง
วิศวกรรมได้ 

1.3.2 ออกแบบการทดลอง ปฏิบัติการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลองทางวิศวกรรม
วัสดุ เพ่ือพัฒนาทางวิศกรรมวัสดุ 

1.3.3 แก้ปัญหาทางวิศวกรรมวัสดุที่ซับซ้อนได้ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
ในสหสาขาวิชา 

1.3.4 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1.3.5 สื่อสารและท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักและรับผิดชอบต่อการ

ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของสังคม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
1.3.6 เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ มีความซื่อสัตย์สุจริต

ในวิชาชีพ สามารถท างานเป็นทีม สามารถสื่อสารกับผู้ อ่ืนได้ดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.3.7 เป็นบัณฑิตท่ีสามารถน าความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในการศึกษา การวิจัย และการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 

1.3.8 เป็นบัณฑิตวัสดุที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถท างานในองค์กร
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
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1.4 จุดเด่นของหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรที่สร้างวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโลหการและวัสดุศาสตร์ การเรียนการ

สอนในหลักสูตรเน้นการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เฉพาะสาขาและมี
ทักษะการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม คิดได้ ท าเป็น แก้ปัญหาได้และท างานเป็นทีม พร้อมเข้าสู่
อุตสาหกรรม New S- Curve 

 
1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 
ปีการศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Student outcome) 

ปีการศึกษาที ่1 SO1, SO3, SO4 
ปีการศึกษาที ่2 SO1, SO2, SO5 
ปีการศึกษาที ่3 SO2, SO4, SO6 
ปีการศึกษาที ่4 SO1, SO6, SO7 

 
รายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้ (Student outcome) 

SO1 ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยท า
การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
SO 2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือสร้างค าตอบที่ตรงกับความ
ต้องการโดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคม 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสมของสาขาวิชา 

SO3 ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 

SO4 ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชซาชีพ ในงานด้านวิชาชีพ
วิศวกรรม และท าการตัดสินในบนพ้ืนฐานการค านึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก 
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสังคมศาสตร์ 
SO5 ความสามารถในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้น า ในการสร้าง
เป้าหมาย การวางแผน ท างานได้ทันตามก าหนดและสามารถสร้างความร่วมมือและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการท างานร่วมกัน 

SO6 ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
และใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล 

SO7 ความสามารถในการค านึงถึงการหาความรู้ใหม่ หาแนวทางในการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จัดท าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการก าลังคนในภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
3. มีการติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. รายงานผลการด าเนินงาน 
2. เอกสารในการประสานงานของ
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
3.  ผู้ ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.5 จาก 
5 ระดับ 

ยกระดับทรัพยากรสายวิชาการ
เ พ่ือสนับสนุนการเรี ยนรู้ ของ
นักศึกษา 

1.  อาจารย์ ใหม่ต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการ
สอน การวัด และการประเมินผล 
2. ส่งอาจารย์ไปฝึกอบรมและศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 

1. หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล
การด าเนินการ 
2. เอกสารการได้รับทุนการศึกษา
ต่อต่างประเทศ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ 
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการส าหรับระเบียบต่างๆ ให้
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนจ านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 
6 สัปดาห์ โดยนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐ  สถานประกอบการเอกชน หรือ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3 ไม่ต่ ากว่า 240 ชั่วโมง 
โดยไม่มีการนับหน่วยกิต 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาประเภทช่าง
อุตสาหกรรม 
 2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทราวงศึกษาธิการรับรอง 
 2.2.3 ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามระเบียบการคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 นักศึกษาแรกเข้าที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาประเภทช่าง
อุตสาหกรรมมีพ้ืนฐานทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ต่ ากว่านักศึกษาแรกเขาที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในภาคฤดูร้อนก่อนเริ่มภาค
การศึกษาแรก 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี    

ระดับชั้นป ี จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 
2563 2564 2565 2566 2567 

ระดับปริญญาตรี           ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

       ช้ันปีท่ี 2 - 60 60 60 60 
       ช้ันปีท่ี 3 - - 60 60 60 
       ช้ันปีท่ี 4 - - - 60 60 
           รวม 60 120 180 240 240 

บัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 
 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2563 2564 2565 2566 2567 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 16,745,600 17247968 17765407 18298369 18847320 
ค่าบ ารุงการศึกษา 2,368,000 2,439,040 2,512,211 2,587,577 2,665,204 
รวมรายรับ 19,113,600 19,687,008 20,277,618 20,885,947 21,512,525 
              
 2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2563 2564 2565 2566 2567 
ก. งบด าเนินการ      
เงินเดือน 15,548,800 16,015,264 16,495,722 16,990,594 17,500,311 
ค่าตอบแทน 53,300 54,899 56,545 58,242 59,989 
ค่าใช้สอย - - - - - 
ค่าวัสดุ - - - - - 
เงินอุดหนุน - - - - - 

รายจ่ายอื่นๆ         - - - - - 
รวม (ก) 15,602,100 16,070,163 16,552,267 17,048,836 17,560,300 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ค่าท่ีดิน - - - - - 

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวม (ก) + (ข) 15,702,100 16,170,163 16,652,267 17,148,836 17,660,300 
จ านวนนักศึกษา  60 120 180 240 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา * 126,800 บาท/คน/ปีการศึกษา 
*หมายเหตุ เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาเต็มเวลา   
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 2.7  ระบบการศึกษา 
 ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ-
จอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต  

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  142 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30      หน่วยกิต 
               ก. กลุ่มวิชาภาษา                                     12      หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับ  6 หน่วยกิต 
  - วิชาเลือก  6  หน่วยกิต 
                ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                     7 หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับ  1  หน่วยกิต 
  - วิชาเลือก  6  หน่วยกิต  
               ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6      หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 
  - วิชาเลือก  3  หน่วยกิต 
               ง. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ                                       2       หน่วยกิต 
  จ. กลุ่มวิชาบูรณาการ     3  หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ       106   หน่วยกิต 
  ก. กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน             56      หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์          30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม    26     หน่วยกิต 
 ข. กลุ่มวิชาชีพ             50      หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมวัสดุ     38     หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ    12  หน่วยกิต 
          - กลุ่มวิชาฝึกงาน            240     ชั่วโมง 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี               6     หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30     หน่วยกิต  
  ก. กลุ่มวิชาภาษา          12     หน่วยกิต 

      วิชาบังคับ            6     หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง) 

  080103001 ภาษาอังกฤษ 1          3(3-0-6) 
  (English I) 

   080103002   ภาษาอังกฤษ 2         3(3-0-6) 
   (English II) 
 
   วิชาเลือก              6     หน่วยกิต 
      เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 
  080103030  การอ่านเชิงวิชาการ                                                 3(3-0-6) 
       (Academic Reading) 
  080103033  การเขียนเชิงธุรกิจ              3(3-0-6) 
      (Business Writing) 
  080103034  การสนทนาภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
                      (English Conversation)  
      080103035  ทักษะการน าเสนอ      3(3-0-6) 
    (Oral Presentation) 
   หรือเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปทีม่หาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 
   ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   7     หน่วยกิต  
   วิชาบังคับ                1    หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 

010813901 จริยธรรมในการท างาน 1(1-0-2) 
 (Ethics for Profession) 
   

   วิชาเลือก              6     หน่วยกิต 
  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 

  080203901  มนุษย์กับสังคม      3(3-0-6) 
   (Man and Society) 

              080203903  มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง   3(3-0-6) 
   (Social, Economics and Politics Dimension) 
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  080203904  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                                           3(3-0-6) 
   (Law for Everyday Life) 
  080203905  เศรษฐกิจกับชีวิตประจ าวัน                                         3(3-0-6) 
   (Economy and Everyday Life) 
  080203907  ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
   (Business and Everyday Life) 

   หรือเลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หมวดวิชา 
    ศึกษาท่ัวไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนเปิดสอนโดย 
    ความเห็นชอบของภาควิชา 

  
   ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                      6     หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ     3     หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง) 
   

040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
 (General Mathematics)  

  
   วิชาเลือก     3     หน่วยกิต 

 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง) 

 
020003105 การถ่ายภาพเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 (Basic Photography)  
040113005 เคมีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Chemistry in Everyday Life)   
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Physics in Daily Life)  
040313017 ทักษะการออกก าลังกายและกีฬา 3(3-0-6) 
 (Exercise Skill and Sport)  
040433002 อาหารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Food in Daily Life)  
040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Computer System and Applications)  

  หรือเลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนเปิดสอนโดยความเห็นชอบของ 

          ภาควิชา 
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  ง. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ   2     หน่วยกิต 
   วิชาเลือก              2      หน่วยกิต 

 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง) 

 
  080303501 บาสเกตบอล      1(0-2-1) 
   (Basketball) 
  080303502 วอลเลย์บอล      1(0-2-1) 
   (Volleyball) 
  080303503 แบดมินตัน      1(0-2-1) 
   (Badminton) 
  080303504 ลีลาศ      1(0-2-1) 
                       (Dancing) 
  080303505 เทเบิลเทนนิส      1(0-2-1) 
   (Table Tennis) 
   หรือเลือกจากกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 
   จ. กลุ่มวิชาบูรณาการ    3    หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ              3     หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 

 040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6)  
                              (Design Thinking) 
 

   2. หมวดวิชาเฉพาะ   106     หน่วยกิต  
   ก. กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
    - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์                            30     หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 

  040113001  เคมีส าหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
    (Chemistry for Engineers) 
  040113002  ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร  1(0-3-1) 
    (Chemistry Laboratory for Engineers) 

040113007  เคมีอินทรีย์        3(3-0-6) 
    (Organic Chemistry) 
  040203111  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1   3(3-0-6) 
    (Engineering Mathematics I) 
  040203112  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2   3(3-0-6) 
    (Engineering Mathematics II) 
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  040203211  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3   3(3-0-6) 
    (Engineering Mathematics III) 

040203212  คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง    3(3-0-6) 
    (Advanced Engineering Mathematics)    
  040313005  ฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) 
    (Physics I) 
  040313006  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1   1(0-2-1) 
     (Physics Laboratory I) 
  040313007  ฟิสิกส์ 2   3(3-0-6) 
    (Physics II) 
  040313008  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2   1(0-2-1) 
    (Physics Laboratory II) 
  040503011  สถิติส าหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
    (Statistics for Engineers and Scientists) 
 

    - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  26     หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง) 

 
  010013016  การเขียนแบบวิศวกรรม   3(2-2-5) 
    (Engineering Drawing) 
  010113851  วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
    (Basic Electrical Engineering) 
  010113852  ปฏิบัติการไฟฟ้าพ้ืนฐาน    1(0-3-1) 
    (Basic Electrical Laboratory) 
  010213525  วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) 
    (Engineering Materials) 
  010403005  การแนะน าวิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น*    1(1-0-2) 
    (Introduction to Engineering) 
  010623001  อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ*                                             3(3-0-6) 
    (Thermodynamics of Materials) 
  010623003  ปรากฏการณ์การถ่ายเทในกรรมวิธีทางวัสดุ*          3(3-0-6) 
    (Transport Phenomena in Materials Processing) 
  010623005 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมวัสดุ   3(2-2-5) 
    (Computer Programming for Materials Engineering)  
  010623006  กลศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมวัสดุ*                        3(3-0-6) 
    (Engineering Mechanics for Materials Engineering) 
  010623007  กลศาสตร์ของวัสดุ*    3(3-0-6) 
    (Mechanics of Materials)  
 

* มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาดังกล่าว 
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   ข. กลุ่มวิชาชีพ 
    - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมวัสดุ                      38     หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง) 
  

010623101 การเลือกใช้วัสดุ* 3(3-0-6) 
 (Materials Selection)  
010623102 โลหวิทยากายภาพ* 3(3-0-6) 
 (Physical Metallurgy)  
010623103 ปฏิบัติการโลหวิทยากายภาพ* 1(0-2-1) 
 (Laboratory on Physical Metallurgy)  
010623104 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ* 3(3-0-6) 
 (Mechanical Behavior of Materials)  
010623105 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ* 1(0-2-1) 
 (Materials Testing Laboratory)  
010623106 เคมีไฟฟ้าเชิงวัสดุ* 3(3-0-6) 
 (Materials Electrochemistry)  
010623107 ปฏิบัติการเคมีไฟฟ้าของวัสดุ* 1(0-2-1) 
 (Laboratory on Materials Electrochemistry)  
010623108 การเสื่อมสภาพทางเคมีของวัสดุ* 3(3-0-6) 
 (Chemical Degradation of Materials)  
010623109 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ* 3(3-0-6) 
 (Failure Analysis of Materials)  
010623110 การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ* 3(3-0-6) 
 (Materials Characterization)  
010623111 การข้ึนรูปโลหะ* 3(3-0-6) 
 (Metal Forming)  
010623112 ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะ* 1(0-2-1) 
 (Laboratory on Metal Forming)  
010623119 การทดสอบโดยไม่ท าลาย* 3(2-2-5) 
 (Non-Destructive Testing)  
010623120 ฝึกงานทางวิศวกรรมวัสดุ                                    0(240 ชั่วโมง) 
 (Materials Engineering Internship)  
010623121 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 1* 1(0-2-1) 
 (Materials Engineering Project I)  
010623122 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 2* 3(0-6-3) 
 (Materials Engineering Project II)  
010623123  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมวัสดุ 3(2-2-5) 
 (Computer Application in Materials Engineering)  

  
 * มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาดังกล่าว 
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   - กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ            12     หน่วยกติ 
  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  - วิชาด้านโลหะ Metal 

   หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 

010623115 วิศวกรรมพ้ืนผิว 3(3-0-6) 
 (Surface Engineering)  
010623118  ไทรโบโลยี 3(3-0-6) 
 (Tribology)  
010623201 โลหวิทยาของโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 3(3-0-6) 
 (Ferrous and Non-ferrous Metallurgy)  
010623202 ปฏิบัติการโลหวิทยาของโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 1(0-2-1) 
 (Ferrous and Non-ferrous Metallurgy Laboratory)  
010623203 วัสดุนอกกลุ่มโลหะ 3(3-0-6) 
 (Non-Metallic Materials)  
010623204 โลหวิทยาการสกัด 3(3-0-6) 
 (Extractive Metallurgy)  
010623205 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 3(3-0-6) 
 (Foundry Engineering)  
010623206 ปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อโลหะ 1(0-2-1) 
 (Foundry Engineering Laboratory)  
010623207 โลหวิทยาการเชื่อม 3(3-0-6) 
 (Welding Metallurgy)  
010623208 ปฏิบัติการโลหวิทยาการเชื่อม 1(0-2-1) 
 (Welding Metallurgy Laboratory)  
010623209 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า 3(3-0-6) 
 (Iron and Steel Making)  
010623210 กรรมวิธีการแข็งตัว 3(3-0-6) 
 (Solidification Processing)  
010623211 การอบชุบความร้อนโลหะ 3(3-0-6) 
 (Heat Treatment of Metals)  
010623212 ปฏิบัติการการอบชุบความร้อนโลหะ 1(0-2-1) 
 (Laboratory on Heat Treatment of Metals)  
010623213 โลหวิทยาผง 3(3-0-6) 
 (Powder Metallurgy)  
010623214 วิศวกรรมการกัดกร่อน 3(3-0-6) 
  (Corrosion Engineering)  
010623215 การป้องกันการกัดกร่อนแบบแคโทดิก 3(3-0-6) 
 (Cathodic Corrosion Protection)  
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010623216 เหล็กกล้าไร้สนิม 3(3-0-6) 
 (Stainless Steels)  
010623217 วัสดุใช้งานที่อุณหภูมิสูง 3(3-0-6) 
 (High-Temperature Materials)  
010623218 เทคโนโลยีการผลิตอะลูมิเนียม 3(3-0-6) 
 (Aluminium Processing Technology)  
010623219 การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงของโลหะและการป้องกัน 3(3-0-6) 
 (High Temperature Corrosion and Protection of Metals)  
010623222 การจัดท าเอกสารงานเชื่อมส าหรับอุปกรณ์ที่มีแรงดัน 3(3-0-6) 
 (Welding Procedure Qualification for Pressure Vessel 

Equipment) 
 

010623223 การจัดท าเอกสารงานเชื่อมส าหรับงานโครงสร้าง 3(3-0-6) 
 (Welding Procedure Qualification for Structure)  
010623224 เทคโนโลยีการรีด 3(3-0-6) 
 (Rolling Technology)  
010623225 กลศาสตร์การแตกหักของวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Fracture Mechanics of Materials)  
010623226 การป้องกันการกัดกร่อนด้วยชั้นเคลือบโลหะและชั้นเคลือบ 

อนินทรีย์ 
3(3-0-6) 

 (Metallic and Other Inorganic Coating for Corrosion 
Prevention) 

 

010623227 การออกแบบและเลือกใช้เหล็กกล้า 3(3-0-6) 
 (Steel Design and Selection)  

   
  - วิชาด้านพอลิเมอร์และพอลิเมอร์เชิงประกอบ  
    Polymer and Polymer Matrix Composite 
  010623331  โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์                               3(3-0-6) 
   (Structure and Properties of Polymer) 
  010623332  วัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ                     3(2-2-5) 
   (Polymer Matrix Composite Materials) 
  010623333  การน าวัสดุเชิงประกอบกลับมาขึ้นรูปใหม่                    3(3-0-6) 
   (Recycling of Composite Materials) 
  010623334  วัสดุเชิงประกอบส าหรับบรรจุภัณฑ์                    3(3-0-6) 
   (Composite Materials for Packaging) 
  010623335  วัสดุธรรมชาติเชิงประกอบ                     3(3-0-6) 
   (Natural Composite Materials) 
  010623336  พอลิเมอร์ผสม                                          3(3-0-6) 
   (Polymer Blends) 
  010623337  เทคโนโลยียาง                                          3(3-0-6) 
   (Rubber Technology) 
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  010623338  กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
   (Polymer Processing) 
  010623339 การตรวจสอบลักษณะของพอลิเมอร์                                      3(3-0-6) 
   (Polymer Characterization) 
  010623341 ปฏิบัติการวัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ                                     1(0-2-1) 

   (Polymer Matrix Composite Materials Laboratory) 
  010623342 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง                                     1(0-2-1) 
   (Rubber Technology Laboratory) 
 
  - วิชาด้านวัสดุนาโน  
    Nano Materials 
  010623424  นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้นส าหรับวิศวกรรมวัสดุ  3(3-0-6) 
   (Introduction to Nanotechnology for Materials Engineering) 
  010623425  วัสดุฉลาด   3(3-0-6) 
   (Smart Materials) 
  010623426  นาโนพอลิเมอร์                                                               3(2-2-5) 
   (Nanopolymer) 
  010623428 พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน                                                3(3-0-6) 
   (Polymer Nanocomposites) 
  010623429  วัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์                                          3(3-0-6) 
   (Electronics Materials) 
   
  - วิชาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ  
  Innovative Material Processing 
  010623521 การผลิตอัตโนมัติ                                                             3(3-0-6) 
   (Manufacturing Automation) 
  010623522 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ                                             3(3-0-6) 
   (Computer-aided Design) 
  010623523 การควบคุมแบบโปรแกรมเชิงลอจิก            3(3-0-6) 
   (Programmable Logic Control) 
      010623526  วิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมวัสดุ             3(3-0-6) 
           (Numerical Methods for Materials Engineering) 
  010623527  ความปลอดภัยในวิศวกรรมวัสดุ                               3(3-0-6) 
   (Safety in Materials Engineering) 
  010623528 พลังงานและสิ่งแวดล้อมในวิศวกรรมวัสดุ                    3(3-0-6) 
   (Energy and Environment in Materials Engineering) 
  010623601 การบริหารงานอุตสาหกรรม                                                3(3-0-6) 
   (Industrial Management) 
  010623602 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม                               3(3-0-6) 
   (Industrial Cost Analysis) 
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  010623613 การควบคุมและจัดการคุณภาพ            3(3-0-6) 
     (Quality Control and Management) 
  010623614 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม              3(3-0-6) 
   (Engineering Economy)   
  010623615  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 1            3(3-0-6) 
     (Special Topic in Materials Engineering I) 
  010623616  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 2            3(3-0-6) 
     (Special Topic in Materials Engineering II) 
  010623617  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 3            3(3-0-6) 
     (Special Topic in Materials Engineering III) 
  010623701  โครงสร้างและสมบัติของเซรามิกส์                               3(3-0-6) 
   (Structure and Properties of Ceramic) 
  

- วิชาด้านการซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 
  Maintenance of Railway System 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จะต้องลงทะเบียนทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาด้านการซ่อมบ ารุง
ระบบขนส่งทางราง  

  010623801 ระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น และความปลอดภัย 3(3-0-6) 
   (Railway Systems and Safety) 

  010623802 การซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   (Introduction to Maintenance of Locomotives 
   and Rolling Stock) 

  010623803 การซ่อมบ ารุงระบบช่วงล่างรถไฟ 3(3-0-6) 
   (Introduction to Maintenance and Repair of  
    Locomotive Suspension) 

  010623804 มาตรฐานการซ่อมบ ารุง  3(3-0-6) 
   (Railway and Application and Quality Standard) 

  010623805 การกัดกร่อนและการสึกหรอในระบบราง 3(3-0-6) 
   (Corrosion and Wear of Locomotives and Rolling Stock) 
 010623806 การผลิต การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมหัวรถไฟ  3(3-0-6) 

และยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยระบบราง  
   (Manufacturing and Maintenance of Locomotive 
   and Rolling Stock) 

  010623807 การออกแบบระบบรางและการซ่อมบ ารุง 3(3-0-6) 
   (Railway Structural Design and Maintenance)  

  010623808 วิศวกรรมทางรถไฟและการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 
   (Railway Track Engineering and Maintenance)  
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  3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                           6    หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือเปิดสอน 
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 3.1.4  แผนการศึกษา   
   

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
010013016     การเขียนแบบวิศวกรรม               3(2-2-5) 
        (Engineering Drawing) 
010403005   การแนะน าวิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น*             1(1-0-2) 
    (Introduction to Engineering) 
040203111     คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                3(3-0-6) 
           (Engineering Mathematics I) 
040313005     ฟิสิกส์ 1    3(3-0-6) 
           (Physics I) 
040313006     ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                                           1(0-2-1) 
           (Physics Laboratory I) 
080103001     ภาษาอังกฤษ 1               3(3-0-6) 
           (English I) 
080xxxxxx      วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   3(x-x-x) 
           (Social Sciences and Humanities Elective Course) 
080xxxxxx      วิชาเลือกในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ             1(x-x-x) 
           (Sport and Recreation Elective Course) 
 
                                                             รวม        18(x-x-x) 
 
หมายเหตุ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาดังกล่าว 



                                                                   23                                                              มคอ.2 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
010623005   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมวัสดุ 3(2-2-5) 
  (Computer Programming for Materials Engineering) 
040113001  เคมีส าหรับวิศวกร              3(3-0-6) 
         (Chemistry for Engineers) 
040113002  ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร                                          1(0-3-1) 
        (Chemistry Laboratory for Engineers) 
040203112   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2              3(3-0-6) 
        (Engineering Mathematics II) 
040313007   ฟิสิกส์ 2   3(3-0-6) 
        (Physics II) 
040313008  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2              1(0-2-1) 
        (Physics Laboratory II) 
080103002  ภาษาอังกฤษ 2              3(3-0-6) 
        (English II) 
080xxxxxx    วิชาเลือกในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ            1(x-x-x) 
         (Sport and Recreation Elective Course) 
                                                           
           รวม       18(x-x-x) 
หมายเหตุ  * มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาดังกล่าว 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
 

รหัสวิชา               ชื่อวิชา                              หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
010213525   วัสดุวิศวกรรม               3(3-0-6) 
         (Engineering Materials) 
010623001   อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ*      3(3-0-6) 
         (Thermodynamics of Materials) 
010623006   กลศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมวัสดุ*    3(3-0-6) 
         (Engineering Mechanics for Materials Engineering) 
040113007 เคมีอินทรีย์        3(3-0-6) 
  (Organic Chemistry) 
040203211   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3      3(3-0-6) 
        (Engineering Mathematics III) 
080xxxxxx    วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา      3(x-x-x) 
        (Language Elective Course) 
                                                                   
            รวม        18(x-x-x) 
 
 
หมายเหตุ  * มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาดังกล่าว 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
010113851   วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
         (Basic Electrical Engineering) 
010113852   ปฏิบัติการไฟฟ้าพ้ืนฐาน               1(0-3-1) 
         (Basic Electrical Laboratory) 
010623007   กลศาสตร์ของวัสดุ*      3(3-0-6) 
         (Mechanics of Materials) 
010623102   โลหวิทยากายภาพ*      3(3-0-6) 
         (Physical Metallurgy) 
010623103   ปฏิบัติการโลหวิทยากายภาพ*                                                  1(0-2-1) 
                  (Laboratory on Physical Metallurgy) 
040003004    กระบวนการคิดเชิงออกแบบ      3(3-0-6) 
          (Design Thinking)  
040203212 คณิตศาสตร์วิศวกรรมข้ันสูง      3(3-0-6) 
  (Advanced Engineering Mathematics) 
040503011   สถิติส าหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) 
         (Statistics for Engineers and Scientists) 
 
                                                              รวม        20(x-x-x) 
 
 
หมายเหตุ  * มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาดังกล่าว 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
010623003   ปรากฏการณ์การถ่ายเทในกรรมวิธีทางวัสดุ*    3(3-0-6) 
         (Transport Phenomena in Materials Processing) 
010623104   พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ*      3(3-0-6) 
          (Mechanical Behavior of Materials) 
010623105   ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ*      1(0-2-1) 
         (Materials Testing Laboratory) 
010623106   เคมีไฟฟ้าเชิงวัสดุ*      3(3-0-6) 
         (Materials Electrochemistry) 
010623107  ปฏิบัติการเคมีไฟฟ้าของวัสดุ*                                                  1(0-2-1) 
                  (Laboratory on Materials Electrochemistry) 
010623xxx   วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ    3(x-x-x) 
         (Special Elective Course) 
040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป       3(3-0-6) 
  (General Mathematics) 
 
                                                            รวม          17(x-x-x) 
 
 
หมายเหตุ  * มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาดังกล่าว 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
010623108   การเสื่อมสภาพทางเคมีของวัสดุ*               3(3-0-6) 
         (Chemical Degradation of Materials) 
010623110   การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ* 3(3-0-6) 
         (Materials Characterization) 

 010623111   การข้ึนรูปโลหะ*  3(3-0-6)  
         (Metal Forming) 
010623112  ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะ*                                                      1(0-2-1) 
                 (Laboratory on Metal Forming) 
010623119 การทดสอบโดยไม่ท าลาย*      3(2-2-5) 
  (Non-Destructive Testing) 
010623xxx   วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ    3(x-x-x) 
         (Special Elective Course) 
010813901 จริยธรรมในการท างาน      1(1-0-2) 
  (Ethics for Profession) 
 
 
                                                               รวม       17(x-x-x) 
 
หมายเหตุ  * มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาดังกล่าว 
 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
010623120    ฝึกงานทางวิศวกรรมวัสดุ      0(240 ชั่วโมง) 

        (Materials Engineering Internship)     
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
010623101   การเลือกใช้วัสดุ*      3(3-0-6) 
         (Materials Selection)  
010623109   การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ*               3(3-0-6) 
         (Failure Analysis of Materials) 
010623121   โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 1*      1(0-2-1) 
         (Materials Engineering Project I) 

 010623123   การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมวัสดุ   3(2-2-5) 
          (Computer Application in Materials Engineering) 

010623xxx    วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ    3(x-x-x) 
         (Special Elective Course) 
080xxxxxx    วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   3(x-x-x) 
         (Social Sciences and Humanities Elective Course) 
xxxxxxxxx     วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 
         (Free Elective Course) 
 
                                                              รวม         19(x-x-x) 
 
 
หมายเหตุ  * มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาดังกล่าว 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
010623122   โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 2*      3(0-6-3) 
         (Materials Engineering Project II)  
010623xxx    วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ    3(x-x-x) 
         (Special Elective Course) 
080xxxxxx    วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา      3(x-x-x) 
        (Language Elective Course) 
0xxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3(x-x-x) 
  (Science and Mathematics Elective Course) 
xxxxxxxxx     วิชาเลือกเสรี      3(x-x-x) 
         (Free Elective Course) 
                                                                          รวม         15(x-x-x)         
 
หมายเหตุ  * มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาดังกล่าว 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 (Engineering Drawing) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  พ้ืนฐานงานเขียนแบบทางวิศวกรรม ข้อกาหนดและมาตรฐานการเขียน
แบบ การฉายภาพรูปทรงเรขาคณิต ภาพสามมิติ การกาหนดขนาดรูปทรง และตาแหน่ง
อ้างอิง ภาพตัด ภาพช่วย ภาพคลี่ การเขียนภาพด้วยมือเปล่า ภาพประกอบ และการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบเบื้องต้น 
                  Basic engineering drawing, drawing standard, projection view, 
orthographic, dimensioning, section view, axillary view, development of 
surfaces, free hand drawing, assembly and introduction to computer- aided 
engineering drawing. 
 
010213525 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 (Engineering Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  โลหะและโลหวิทยาเบื้องต้น แผนภูมิสมดุลของโลหะผสม โครงสร้าง
จุลภาคและโครงสร้างมหภาคของโลหะ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  คุณสมบัติของ
เหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กหล่อ การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วย
ความร้อน คุณสมบัติของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก พอลิเมอร์ เซรามิกส์ คอมโพสิต คอนกรีต 
แอสฟัลท์ และไม้ หลักการเบื้องต้นของการทดสอบวัสดุแบบท าลายและไม่ท าลาย 
                  Basic metal and metallurgy, phase equilibrium diagram, micro 
and macro structure of metal, steel production and its properties, stainless 
steels, cast irons  and heat treatment to improve the properties of cast irons, 
non-ferrous metals and properties, polymers, composites, concrete, asphalt, 
and wood, principle of destructive and non-destructive tests 

 
010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 (Basic Electrical Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : 040313007 ฟิสิกส์ 2 
 Prerequisite : 040313007 Physics II 
                   หน่วยวัดทางไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวน า ตัวเก็บประจุ การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงในสถานะอยู่ตัว การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสและ
สามเฟส การค านวณและลดค่าตัวประกอบก าลังทางไฟฟ้าวงจรแม่เหล็กเบื้องต้น หม้อ
แปลงไฟฟ้าและการใช้งาน เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับและการใช้งาน 
วิธีการส่งผ่านก าลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น 
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                   Units in electrical measurement, resistor, inductor, capacitor, 
analysis of a static state of a direct current circuit, analysis of a one-phase 
and three-phase of alternative current circuits, calculation and reduction of 
electrical power factors in a fundamental magnetic circuit, transformer, and 
its usage, method of power transmission, some basic electrical instruments. 

 
010113852 ปฏิบัติการไฟฟ้าพ้ืนฐาน 1(0-3-1) 
 (Basic Electrical Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐานหรือเรียนร่วมกัน 
 Prerequisite :  0 1 0113851  Basic Electrical Engineering or co-

requisite 
 การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น และการทดลองทางไฟฟ้าที่ 
สนับสนุนเนื้อหา 010113851 วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
                  Uses of basic electrical instruments and experiments 
associated with the course description of 010113851 Basic Electrical 
Engineering. 

   
010403005 การแนะน าวิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น      1(1-0-2) 
 (Introduction to Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร รมประวั ติ ค ว าม เป็ น ม าขอ ง วิ ช าชี พ วิ ศ ว กรรม 
วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง  ๆ ปัญหาเชิงวิศวกรรม การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิง
วิศวกรรม การออกแบบเชิงวิศวกรรม การทดสอบและการทดลอง 
                  Engineering profession; history of engineering profession; 
engineering fields; engineering problems; analysis and engineering problem 
solving; design engineering; tests and experiments. 

 

010623001 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Thermodynamics of Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : 040113001 เคมีส าหรับวิศวกร 
 Prerequisite : 040113001 Chemistry for Engineers 
                  กฎข้อที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร์ ระบบเปิดและระบบปิด 
พลังงานเอนทาลปี เอนโทรปี ความสมดุลในกระบวนการความดันคงที่ พลังงานอิสระของ
กิบส์ ศักย์ทางเคมี การผสม สมดุลระหว่างเฟสของแข็ง ของเหลว และแก๊ส พฤติกรรม
สารละลาย  
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                  First and second law of thermodynamics, open and close 
systems, energy, enthalpy, entropy, equilibrium in constant pressure 
process, Gibbs free energy, chemical potential, mixing, equilibrium among 
solid, liquid and gas phase, solution behavior. 

 
010623003 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในกรรมวิธีทางวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Transport Phenomena in Materials Processing) 
 วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1  
 Prerequisite : 040313005 Physics I 
                  สมการนาเวียร์-สโตกส์ การไหลแบบราบเรียบ การไหลปั่นป่วน ความหนืด 
สมดุลพลังงาน การน า การพา และการแผ่รังสีความร้อน กฎของฟูริเยร์ กฎของฟิกส์ การ
แพร่ในของแข็ง กลไกการแพร่ในของแข็ง 
                  Navier-Stokes equation, laminar flow, turbulent flow, viscosity, 
energy balance, thermal conduction, convection and radiation, Fourier’ s 
law, Fick’s law, diffusion in solid, diffusion mechanism in solid  

           
010623005 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมวัสดุ  3(2-2-5) 
 (Computer Programming for Materials Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  หลักการท างานพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
ความสัมพันธ์เชิงการท างานของฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์การประมวลผลข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หลักการท างานพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา
ระดับสูง แนวคิดเพ่ือการเขียนภาษาข้ันสูง การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
                  Computer concepts; computer components; hardware and 
software operation interaction; EDP concepts; program design and 
development methodology; concept of high- level language programming, 
computer based problem-solving. 

 
010623006 กลศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมวัสดุ  3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics for Materials Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 และ 

                    040313005 ฟิสิกส์ 1 
 Prerequisite : 040203111 Engineering Mathematics I and 

                   040313005 Physics I 
                  ระบบแรง แรงลัพธ์ แผนภาพอิสระของวัตถุ สมดุลของแรง ระบบและ
ผลลัพธ์ของแรง ที่กระท าต่อวัตถุ Centroid และจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ แรงเสียดทาน การ
วิเคราะห์โครงสร้างโครงถัก โมเมนต์ โมเมนต์ความเฉื่อยของพ้ืนที่ 
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                  Forces system; resultant forces; free body diagram; equilibrium 
of forces; system and resultant of forces acting to body; centroid and center 
of gravity of body; friction force; analysis of truss structure; moment; 
moment of inertial of an area 
 
010623007 กลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623006 กลศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมวัสดุ 
 Prerequisite :  010623006 Engineering Mechanics for Materials 

Engineering 
                  ความเค้นและความเครียด สมบัติทางกลของของแข็ง การบิดของเพลา 
ความเค้นและการเปลี่ยนรูปทรงของคาน การโก่งของคาน แผนภาพของโมเมนต์ดัดและ
แผนภาพแรงเฉือน ความเค้นในระนาบ ความเครียดในระนาบ วงกลมของโมร์ เสถียรภาพ
ของการสมดุลและการโก่งเดาะของเสายาว 
                  Stress and strain; mechanical properties of solid; torsion of 
shaft; stress and deformation of beam; deflection of beam; bending 
moment diagam and shear diagram; plane-stress; plane-strain; Mohr’s circle; 
stability of equilibrium and buckling of column. 

 

010623101 การเลือกใช้วัสดุ 3(3-0-6) 
 (Materials Selection) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite :  None 
                  การเลือกวัสดุบนพ้ืนฐานของสมบัติที่ต้องการ การออกแบบชิ้นส่วนและ
ผลิตภัณฑ์ การพิจารณาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ การเลือกกระบวนการแปรรูป 
แผนภูมิการเลือกวัสดุ  
                  Materials selection based on desired properties; part and 
product design; economic suitability consideration; fabrication process 
selection; materials selection chart 

 

010623102 โลหวิทยากายภาพ 3(3-0-6) 
 (Physical Metallurgy) 
 วิชาบังคับก่อน : 040113001 เคมีส าหรับวศิวกร 
 Prerequisite : 040113001 Chemistry for Engineers 
                  โครงสร้างผลึก ความไม่สมบูรณ์แบบของผลึก รอยต่อและโครงสร้าง
จุลภาค สารประกอบเชิงโลหะ สารละลายของแข็ง แผนภาพสมดุลเฟส การแข็งตัว การ
แพร่ การแปลงเฟสในสถานะของแข็ง การแปรรูปถาวรในโลหะ การฟ้ืนตัว การตกผลึก
ใหม่ การเติบโตของเกรน กลไกการเพิ่มความแข็งแรง  
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                  Crystal structure; crystal imperfection; boundary and 
microstructure; intermetallic compound; solid solution; phase equilibrium 
diagram; solidification; diffusion; phase transformation in solid state; plastic 
deformation in metal; recovery; recrystallization; grain growth; strengthening 
mechanism. 

  
010623103 ปฏิบัติการโลหวิทยากายภาพ 1(0-2-1) 
 (Laboratory on Physical Metallurgy) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623102 โลหวทิยากายภาพ หรือเรียนร่วมกัน 
 Prerequisite : 010623102 Physical Metallurgy or co-requisite 
 เนื้อหาปฏิบัติการสอดคล้องกับวิชา 010623102 โลหวิทยากายภาพ 
                  Laboratory contents correspond to 0 1 0 6 2 3 1 0 2  Physical 
Metallurgy 

 
010623104 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Mechanical Behavior of Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623007 กลศาสตร์ของวัสดุ 
 Prerequisite : 010623007 Mechanics of Materials 
                  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดของโลหะ เซรามิก และพอลิ
เมอร์ พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ ผลของการจัดเรียงตัวของโครงสร้างวัสดุที่มี
ต่อสมบัติเชิงกล  พฤติกรรมอิลาสติกและพลาสติกของวัสดุ ทฤษฎีดีสโลเคชัน การทดสอบ
สมบัติเชิงกล การทดสอบแรงดึง ความแข็ง การบิด การกระแทก ความล้า และการคืบ 
การแตกหักและกลศาสตร์การแตกหักของวัสดุ 
                  Stress –  strain relationship of metal ceramic and polymer; 
mechanical behavior of composite; effect of structure arrangement on 
mechanical property; elastic and plastic behavior; dislocation theory; 
mechanical property testing; tension, hardness, torsion, impact, fatigue and 
creep; fracture and fracture mechanic of materials;  

 
010623105 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 1(0-2-1) 
 (Materials Testing Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  การทดสอบสมบัติเชิงกล การทดสอบแรงดึง ความแข็ง การกระแทก 
ความล้า และการคืบ ลักษณะการแตกหักของวัสดุ การทดสอบแบบไม่ท าลาย การกัด
กร่อน เซลล์กัลวานิก เซลล์อิเล็กโทรไลต์ การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคโพลาไรเซชัน การกัด
กร่อนแบบแอโนดิกและแคโทดิก 
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                  Mechanical testing; tension, hardness, torsion, impact, fatigue 
and creep; fracture characteristic of materials; nondestructive testing; 
corrosion; galvanic cell; electrolytic cell; polarization analysis; anodic and 
cathodic corrosion. 

  
010623106 เคมีไฟฟ้าเชิงวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Materials Electrochemistry) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623001 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 
 Prerequisite : 010623001 Thermodynamics of Materials 
                  อุณหพลศาสตร์ของสารละลายน้ า จลนพลศาสตร์ของการละลายและการ
ตกตะกอน การสกัดตัวท าละลายและการแลกเปลี่ยนไอออน หลักการของโลหวิทยา 
ไฮโดร เคมีไฟฟ้าของสารละลายน้ า ประสิทธิภาพเชิงพลังงานและกระแส อุณหพลศาสตร์
ในโลหวิทยาไพโร การแคลไซน์ การย่างแร่ การรีดิวซ์โลหะ การสกัดโลหะในกลุ่มเหล็ก
และนอกกลุ่มเหล็ก วิธีวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า การประยุกต์ในวิศวกรรมเคมีไฟฟ้า 
                  Thermodynamics of aqueous solution; kinetic of solubility and 
deposition; solvent extraction and ion exchange; principle of 
hydrometallurgy; electrochemistry of aqueous; energy and current 
efficiency; thermodynamics in pyrometallurgy; calcination; roasting;  metal 
reduction; extraction of ferrous and nonferrous metals; electrochemistry 
analysis; electrochemistry application. 

 
010623107 ปฏิบัติการเคมีไฟฟ้าของวัสดุ 1(0-2-1) 
 (Laboratory on Materials Electrochemistry) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623106 เคมีไฟฟ้าเชิงวัสดุ หรือเรียนร่วมกัน 
 Prerequisite : 010623106 Materials Electrochemistry or  

                   co-requisite 
 เนื้อหาปฏิบัติการสอดคล้องกับวิชา 010623106 เคมีไฟฟ้าเชิงวัสดุ 
                  Laboratory contents correspond to 0 1 0 6 2 3 1 0 6 Materials 
Electrochemistry 

 
010623108 การเสื่อมสภาพทางเคมีของวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Chemical Degradation of Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : 040113001 เคมีส าหรับวศิวกร 
 Prerequisite : 040113001 Chemistry for Engineers 
                  อุณหพลศาสตร์เชิงเคมีไฟฟ้าของสารละลายที่มีน้ าเป็นตัวท าละลาย 
จลนพลศาสตร์ของขั้วไฟฟ้าและการถ่ายเทไอออนในปรากฏการณ์เสื่อมสภาพ การ
เสื่อมสภาพของโลหะ เซรามิกส์ และพอลิเมอร์ การเสื่อมสภาพทางเคมีของวัสดุภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย การทดสอบการกัดกร่อน การทดสอบการเสื่อมสภาพทาง
เคมีของวัสดุ 
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                   Electrochemical thermodynamics of aqueous solution; kinetic 
of electrode and ion transfer in degradation phenomenon; deterioration of 
metals, ceramics, polymer; chemical degradation of materials under various 
circumstances; corrosion test; chemical degradation of materials testing. 
 
010623109 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Failure Analysis of Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : 040203212 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 

                    010623104 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ และ 
                    010623108 การเสื่อมสภาพทางเคมีของวัสดุ 

 Prerequisite : 040203212 Advanced Engineering Materials 
                   010623104  Mechanical Behavior of Materials and 
                   010623108  Chemical Degradation of Materials 

                  หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ กระบวนการหา
สาเหตุของความเสียหาย การแตกหักแบบเหนียวและแบบเปราะ กลศาสตร์ของการ
แตกหัก ความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากความล้า ความคืบ การกัดกร่อน การสึกหรอ การ
เกิดออกซิเดชัน และสิ่งแวดล้อม 
                  Principle and tools in failure analysis of materials; Investigative 
procedure of failure; ductile and brittle fracture; fracture mechanics; failure 
due to fatigue, creep, corrosion, wear, oxidation  and environment. 

 
010623110 การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Materials Characterization) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  การวิเคราะห์เชิงเคมีพ้ืนฐาน วิธีทางสเปกโทรสคอปี การวิเคราะห์โดย
เทคนิคเอ็กซ์เรย์และเทคนิคไมโครสโคปิกอิเล็กตรอน การวิเคราะห์ปริมาณเฟสและวัด
ขนาดเกรนในภาพโครงสร้างจุลาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง การวิเคราะห์การเปลี่ยนเฟส
ของโลหะโดยการเปลี่ยนแปลงความร้อน 
                  Basic chemical analysis; spectroscopy methods; x-ray 
technique analysis and electron microscopic analysis;  quantitative phase 
analysis and grain size measurement in microstructure by optical 
microscope; phase transformation analysis of  metals by termal changes 
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010623111 การข้ึนรูปโลหะ 3(3-0-6) 
 (Metal Forming) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ทฤษฎีและการพัฒนาแบบใหม่ในกระบวนการหล่อ การออกแบบทางเข้า
และรูล้น การออกแบบกระสวน การท าผิวส าเร็จและการทดสอบชิ้นงานหล่อ งานขึ้นรูป
ร้อน งานขึ้นรูปเย็น การทุบข้ึนรูป การรีดขึ้นรูป การอัดขึ้นรูป การดึงลวดและการลากขึ้น
รูป รูปร่างและวัสดุที่ใช้ท าแม่พิมพ์ การขึ้นรูปโลหะแผ่น โลหะผง การเชื่อมโลหะ ตัวแปร
ในการแปรรูป ข้อบกพร่องและวิธีการปรับปรุง 
                  Theory and development of new pattern in casting process; 
riser and gating design; pattern design; surface finish and casting examination; 
hot working; cold working; forging; rolling; extrusion; wire drawing and deep 
drawing; shape and materials for die; sheet metal forming; powder 
metallurgy; metal welding; variable in deformation; defects and 
improvement. 

 
010623112 ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะ 1(0-2-1) 
 (Laboratory on Metal Forming) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623111 การข้ึนรปูโลหะ หรอืเรียนร่วมกัน 
 Prerequisite : 010623111 Metal Forming or co-requisite 
                  ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะโดยมีเนื้อหาการปฏิบัติการสอดคล้องกับวิชา 
010623111 การข้ึนรูปโลหะ 
                  Laboratory contents correspond to 010623111 Metal Forming 

  
010623115 วิศวกรรมพ้ืนผิว 3(3-0-6) 
 (Surface Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  การเตรียมและการวิเคราะห์พ้ืนผิวก่อนท าการเคลือบ วิธีการชุบเคลือบผิว
แข็งด้วยวิธีที่หลากหลาย การเพ่ิมความแข็งผิวและความต้านทานการสึกหรอ คาร์บูไรซิ่ง 
ไนตรายดิ้ง การเคลือบไอทางเคมี การเคลือบไอทางกายภาพ กระบวนการเคลือบสเปรย์
ร้อน การฝังอิออน การสึกหรอ 
                  Surface analysis and preparation prior coating; various hard 
coating methods; increase of surface hardness and wear resistant; 
carburizing; nitriding; chemical vapour depositon; physical vapour 
deposition; thermal spray coating process; ion implantation; wear. 
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010623118 ไทรโบโลยี 3(3-0-6) 
 (Tribology) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ลักษณะทางกายภาพและเคมีของพ้ืนผิววัสดุ แรงเสียดทานส าหรับวัสดุ 
ลักษณะและกลไกการสึกหรอส าหรับโลหะ พอลิเมอร์และเซรามิก การเสียหายที่พ้ืนผิว
ของวัสดุ การหล่อลื่นแบบบาวน์ดารี่ แบบกึ่งสมบูรณ์ แบบสมบูรณ์ สารหล่อลื่นแบบ
ของเหลวและของแข็ง การทดสอบการสึกหรอ วิศวกรรมพ้ืนผิวเพ่ือต้านการสึกหรอ 
กรณีศึกษา 
                  Physical and chemical characteristics of materials surface; 
friction force for materials; wear characteristics and mechanism of metals, 
polymer and ceramics; failure on the materials surface; boundary 
lubrication; mixed lubrication; full film; liquid and dry lubrication; wear test; 
surface engineering for wear resistance; case study. 

  
010623119 การทดสอบโดยไม่ท าลาย 3(2-2-5) 
 (Non-Destructive Testing) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  หลักการทดสอบโดยไม่ท าลาย การทดสอบด้วยสายตา การทดสอบโดยใช้
สารแทรกซึมของเหลว การทดสอบโดยใช้กระแสไหลวน การทดสอบโดยใช้ผงแม่เหล็ก 
การทดสอบโดยใช้คลื่นเสียงอัลตราโซนิก การทดสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี การทดสอบโดย
ไม่ท าลายด้วยวิธีเฉพาะแบบอ่ืน การเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้วิ ธีการทดสอบโดยไม่
ท าลาย 
                   Nondestructive testing principle ; visual testing; l iquid 
penetrant testing; eddy current testing; magnetic particle testing; ultrasonic 
testing; radiographic testing; nondestructive testing by other specific 
methods; comparision and application of nondestructive testing methods. 

 
010623120 ฝึกงานทางวิศวกรรมวัสดุ 0(240 ชั่วโมง) 
 (Materials Engineering Internship)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ฝึกงานในสถานประกอบการ สถาบัน องค์กรใด ๆ ทั้งภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมวัสดุ เป็นเวลา 240 ชั่วโมงหรือมากกว่า โดยการ
วัดผลเป็นแบบ S-U 
                  Internship in any enterprises, institutions, agencies of both 
private and government that related to materials engineering for 240 hours 
or more by evaluation as S or U 
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010623121 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 1 1(0-2-1) 
 (Materials Engineering Project I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  วรรณกรรมปริทัศน์ การเลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ  การ
ก าหนดวัตถุประสงค ์และขอบเขตของโครงงาน การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวางแผน
การด าเนินงานตลอดโครงงานและด าเนินงานตามแผน การเขียนรายงานการเตรียม
โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ การน าเสนอโครงงาน 
                  Literature review; selection of related topic in materials 
engineering; determination of objectives and scope of the project; study of 
relevant theories; project planning and continuation of the pre- project 
section; materials engineering pre-project proposal writing; presentation. 

 
010623122 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 2 3(0-6-3) 
 (Materials Engineering Project II) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623121 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 1 
 Prerequisite : 010623121 Materials Engineering Project I 
                  การด าเนินโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุต่อเนื่องจากโครงงานทางวิศวกรรม
วัสดุ 1 ให้เสร็จสมบูรณ์ การเขียนรายงานโครงงานวิศวกรรมวัสดุ การพูดน าเสนอรายงาน 
                  Fulfillment of the materials engineering project continued from 
materials engineering project I; materials engineering project report writing; 
oral presentation. 

 

010623123 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมวัสดุ 3(2-2-5) 
 (Computer Application in Materials Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623005 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 

                    วิศวกรรมวัสดุ 
 Prerequisite : 010623005 Computer Programming for Materials   

                   Engineering 
                   วิธีเชิงตัวเลขส าหรับการแก้ปัญหาของสมการเชิงอนุพันธ์ พ้ืนฐานการ
สร้างแบบจ าลอง การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันข้อมูลน าเข้าและส่งออกในการค านวณเอนทาลปี 
เอนโทรปี พลังงานอิสระของระบบทางโลหะวิทยาทั่วไป การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนา
แผนภูมิสองเฟสจากการใส่ข้อมูลทางเทอร์โมไดนามิกส์ของผู้ใช้ การจ าลองการตอบสนอง
ทางกลเบื้องต้นของวัสดุทั่วไป 
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                   Numerical methods for solution of differential equations, 
Fundamentals of Modeling, Application of data input and output functions 
in computing enthalpy, entropy, free energy of common metallurgical 
systems, Writing a program to develop binary phase diagram from user input 
thermodynamics data, Basic mechanical responses simulation of common 
materials. 

 

010623201 โลหวิทยาของโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 3(3-0-6) 
 (Ferrous and Non-ferrous Metallurgy) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  กระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าด้วย การหล่อ การรีดร้อนและการรีด
เย็น การแปลงเฟสของระบบเหล็กและคาร์บอน โครงสร้างและสมบัติของเหล็กกล้า
คาร์บอน เหล็กกล้าผสมต่ า เหล็กหล่อ เหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าเครื่องมือ พ้ืนฐาน
กระบวนการทางความร้อนของเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ กระบวนการผลิต โครงสร้างและ
สมบัติของทองแดงผสม อะลูมิเนียมผสม แมกนีเซียมผสม สังกะสีผสม นิเกิลผสม และ
ไทเทเนียมผสม ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมทางเคมี โครงสร้างจุลภาคและสมบัติของ
โลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
                  Iron and steel making processes by casting hot rolling and cold 
rolling; phase transformation of iron- carbon system;  structure and 
properties of carbon steel, low alloy steel, cast iron, stainless steel, and tool 
steel; basic heat treatment process of steel and cast iron; production 
process, structure and properties of copper alloy, aluminium alloy, 
magnesium alloy, zinc alloy, nickle alloy and titanium alloy; relationship 
between chemical composition, microstructure and properties of 
nonferrous metals. 

  
010623202 ปฏิบัติการโลหวิทยาของโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่ม

เหล็ก 
1(0-2-1) 

 (Ferrous and Non-ferrous Metallurgy Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623201 โลหวิทยาของโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะ                 

                     นอกกลุ่มเหล็ก หรือเรียนร่วมกัน 
 Prerequisite : 010623201 Ferrous and Non-ferrous Metallurgy   

                   or co-requisite 
                  เนื้อหาปฏิบัติการสอดคล้องกับวิชา 010623201 โลหวิทยาของโลหะกลุ่ม
เหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
                  Laboratory contents correspond to 01062320 1  Ferrous and 
Non-ferrous Metallurgy 
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010623203 วัสดุนอกกลุ่มโลหะ 3(3-0-6) 
 (Non-Metallic Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ชนิดของวัสดุนอกกลุ่มโลหะ วัสดุพอลิเมอร์ ยาง เซรามิก สมบัติและ
โครงสร้างของวัสดุ กระบวนการผลิตวัสดุนอกกลุ่มโลหะ การประยุกต์ใช้วัสดุนอกกลุ่ม
โลหะในงานด้านวิศวกรรม 
                  Type of non-metallic materials; polymeric materials; rubber; 
ceramics; properties and structrure of materials; production process of non-
metallic materials; applications of non-metallic materials in engineering.  

 
010623204 โลหวิทยาการสกัด 3(3-0-6) 
 (Extractive Metallurgy) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623001 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 
 Prerequisite : 010623001 Thermodynamics of Materials 
                  แร่ เทคโนโลยีการแต่งแร่ การย่างแร่ การแคลซิเนชัน การสกัดแร่โลหะ
ด้วยความร้อน การสร้างตะกรัน โลหวิทยาสารละลาย ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยาอิเล็ก
โทรไลซิส อิเล็กโตรวินนิง อิเล็กโตรรีไฟนิ่ง การออกแบบเตาปฏิกรณ์ทางโลหกรรม 
                  Ore; mineral dressing; roasting; calcination; pyrometallurgy; slag 
formation; hydrometallurgy; reduction reacation; electrolysis reaction; 
electrowinning; electrorefining; metallurgical reactor design. 

 

010623205 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 3(3-0-6) 
 (Foundry Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite : None 
                  งานหล่อเบื้องต้น กระบวนการหล่อโลหะชนิดพิเศษ กระสวน โพรงแบบ  
ไส้แบบและวัสดุไส้แบบ หีบหล่อทรายและตัวประสาน การทดสอบและควบคุมสมบัติ
ทรายหล่อ วัสดุทนไฟ เตาหลอม ระบบรูเทและรูล้น การแข็งตัว การหล่อโลหะในกลุ่ม
เหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก การออกแบบชิ้นงานหล่อ ความบกพร่องและวิธีแก้ไขชิ้นงาน
หล่อ เทคโนโลยีการหล่อเหล็กหล่อ ทองแดงและทองแดงผสม  อะลูมิเนียมและ
อะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียม และแมกนีเซียมผสมสังกะสี และสังกะสีผสม กระบวนการ
หล่อแบบความดันต่ า กระบวนการหล่อแบบความดันสูง กระบวนการหล่อแบบอัดขึ้นรูป 
กระบวนการหล่อแบบกึ่งของแข็ง 
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                  Basic casting; casting process of special metals; pattern; caivity 
pattern;  core and core materials; flask and binder; casting sand testing and 
controlling; refractory; furnace; pouring and riser system; solidification; 
ferrous and nonferrous casting; casting specimen design; defects and  
solutions of casting; iron casting, copper and copper alloy, aluminium and 
aluminium alloy magnesium and magnesium alloy, zinc and zinc alloy 
casting techonolies; low pressure casting process; high pressure casting 
process; die casting process; semi-solid casting. 

 
010623206 ปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อโลหะ 1(0-2-1) 
 (Foundry Engineering Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623205 วิศวกรรมการหล่อโลหะ หรือเรียนร่วมกัน 
 Prerequisite : 010623205 Foundry Engineering  

                    or co-requisite 
                  เนื้อหาปฏิบัติการสอดคล้องกับวิชา 010623205 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 
                  Laboratory contents correspond to 0 1 0 6 2 3 20 5  Foundry 
Engineering 

 
010623207 โลหวิทยาการเชื่อม 3(3-0-6) 
 (Welding Metallurgy) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  กรรมวิธีการเชื่อมต่อโลหะ การบัดกรี การแล่นประสาน การเชื่อมใน
สถานะของแข็ง ผลของตัวแปรการเชื่อมต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของโลหะ โลห
วิทยาการเชื่อมของเหล็กกล้าเฟอร์ริติก เหล็กกล้าออสเทนนิติก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
พฤติกรรมของโลหะท่ีผ่านการเชื่อมในสภาวะการใช้งาน 
                  Welding processes; soldering; brazing; solid state welding; 
effect of welding parameters on microstructure and properties of metals; 
welding metallurgy of ferritic steel, austenitic steel and nonferrous metals; 
behavior of welded metals during operation. 

 
010623208 ปฏิบัติการโลหวิทยาการเชื่อม 1(0-2-1) 
 (Welding Metallurgy Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623207 โลหวิทยาการเชื่อม หรือเรียนร่วมกัน 
 Prerequisite : 010623207 Welding Metallurgy or co-requisite 
 เนื้อหาปฏิบัติการสอดคล้องกับวิชา 010623207 โลหวิทยาการเชื่อม 
                  Laboratory contents correspond to 010623207 Welding 
Metallurgy 
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010623209 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า 3(3-0-6) 
 (Iron and Steel Making) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  กระบวนการผลิตเหล็กด้วยเตาถลุงแบบพ่นลม กระบวนการผลิตเหล็กโดย
วิธีรีดิวซ์โดยตรง การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาเบสิกออกซิเจน เตาอาร์คไฟฟ้ากระบวนการรี
ไฟนิง กระบวนการหล่อแบบต่อเนื่อง การควบคุมคุณภาพการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า 
                  Iron making process by blast furnace; direct reduce iron 
process; steel making by basic oxygen furnace; electric arc furnace; refining 
process; continuous casting; quality control in iron and steel making . 

 
010623210 กรรมวิธีการแข็งตัว 3(3-0-6) 
 (Solidification Processing) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623205 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 
 Prerequisite : 010623205 Foundry Engineering 
                  ปรากฏการณ์การถ่ายเทเชิงมหภาคในการแข็งตัว การแพร่ของอะตอม
ผ่านผิวรอยต่อของแข็งและของเหลว ภาวะไม่เสถียรของผิวรอยต่อของแข็ง และของเหลว 
โครงสร้างจุลภาคแบบเซลล์ แบบเดนไดรต์ แบบยูเทกติก และแบบเพอริเทกติกเมื่อเกิด
การแข็งตัว โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานหล่อ และอินก็อต การกระจายตัวของธาตุผสม
เมื่อเกิดการแข็งตัว การแข็งตัวแบบยิ่งยวด 
                  Macroscopic transport phenomena in solidification; diffusion of 
atoms pass through solid and liquid interface; instability of solid and liquid 
interface; cellular, dendritic, eutectic and peritectic microstructures when 
solidified; microstructure of casting and ingot; distribution of alloying 
elements when solidified; supercooling solidification. 

 

010623211 การอบชุบความร้อนโลหะ  3(3-0-6) 
 (Heat Treatment of Metals) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  การอบอ่อน การอบปกติ การชุบแข็ง การอบคืนตัว การควบคุมบรรยากาศ
ภายในเตา การชุบแข็งพ้ืนผิวด้วยกระบวนการคาร์บูไรซิง และไนไตรดิง การอบชุบ
เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าพิเศษ เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
                  Annealing; normalizing; quenching; recovery; furnace 
atmosphere controlling; surface hardening by carburizing and nitriding 
processes; heat treatment of tool steel, special steel, cast iron, and 
nonferrous metals. 
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010623212 ปฏิบัติการการอบชุบความร้อนโลหะ   1(0-2-1) 
 (Laboratory on Heat Treatment of Metals) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623211 การอบชุบความร้อนโลหะ  

                    หรือเรียนร่วมกัน 
 Prerequisite : 010623211 Heat Treatment of Metals  

                   or co-requisite 
                  การอบอ่อน การอบปกติ การชุบแข็ง การอบคืนตัว การชุบแข็งพ้ืนผิว การ
วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค การทดสอบวัดความแข็งผิวและสมบัติเชิงกลของชิ้นงานที่ผ่าน
การอบชุบความร้อน 
                  Annealing; normalizing; quenching; recovery; surface hardening; 
microstructure analysis; surface hardness test and mechanical properites of 
heat treated specimens. 

 
010623213 โลหวิทยาผง  3(3-0-6) 
 (Powder Metallurgy) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  โลหวิทยาผง การผลิตผงโลหะด้วยวิธีทางกล ทางเคมี และอะตอมไมเซชัน 
ลักษณะจ าเพาะของผงโลหะ การอัดขึ้นรูปผงโลหะ การเผาผนึก บรรยากาศในการเผา
ผนึก โครงสร้างรูพรุน แผนภูมิการเผาผนึก การเผาผนึกในสภาวะของเหลว กระบวนการ
ท าให้มีความหนาแน่นสูง; การประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม 
                  Powder metallurgy; powder fabricaton by mechanical, 
chemical, atomization techniques; metal powder characterization; metal 
powder compaction; sintering; atmosphere in sintering;  pore structure; 
sintering diagram; liquid phase sintering; full density processing; applications 
in engineering. 

  
010623214 วิศวกรรมการกัดกร่อน  3(3-0-6) 
 (Corrosion Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของการกัดกร่อน การกัดกร่อนแบบ
ทั่วไป การกัดกร่อนเฉพาะที่ การกัดกร่อนในบรรยากาศ การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง การ
กัดกร่อนที่มีปัจจัยจากเนื้อโลหะ การกัดกร่อนของวัสดุที่รับความเค้นและที่มีความล้า การ
กัดกร่อนแบบไทรโบ การป้องกันการกัดกร่อน วิธีแคโทดิก วิธีเคลือบผิว และการใช้สาร
หน่วงการกัดกร่อน กรณีศึกษา 
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                  Thermodynamics and kinetic of corrosion; general corrosion; 
localized corrosion; atmospheric corrosion; high temperature corrosion; bulk 
metals corrosion; corrosion affected by stress and fatigue; tribocorrosion; 
corrosion prevention; cathodic method; coating and inhibiors using; case 
study. 

  
010623215 การป้องกันการกัดกร่อนแบบแคโทดิก 3(3-0-6) 
 (Cathodic Corrosion Protection) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  การออกแบบและวางระบบป้องกันการกัดกร่อนโดยใช้แอโนดกร่อนแทน
และกระแสไฟฟ้า กรณีศึกษาการวางระบบป้องกันการกัดกร่อนแบบแคโทดิกในอาคาร
โรงงานอุตสาหกรรม ท่อใต้ดิน ท่อใต้ทะเล และในระบบขนส่งมวลชนทางราง 
                  Design and system planning for corrosion prevention by 
sacrificial anode and electrical current; case study of cathodic corrosion 
planning prevention system in factory, underground pipe, under the sea pipe 
and mass transit systems. 

  
010623216 เหล็กกล้าไร้สนิม 3(3-0-6) 
 (Stainless Steels) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                   อิทธิพลของธาตุผสมต่อโครงสร้างและสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิม 
โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าไร้
สนิม เฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก ดูเพล็กซ์ และเหล็กกล้าไร้สนิมที่เพ่ิมความ
แข็งโดยการตกตะกอน มาตรฐานและเกณฑ์การเลือกใช้เหล็กกล้าไร้สนิม 
                  Influence of alloying elements on structure and properties of 
stainless steel; microstructure, physical and mechanical properties of 
stainless steel; ferritic, martensitic, austenitic, duplex and precipitation 
stainless steels; standard and selection criteria of stainless steel. 
 
010623217 วัสดุใช้งานที่อุณหภูมิสูง 3(3-0-6) 
 (High-Temperature Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของวัสดุในสิ่งแวดล้อมตัวกลางที่มีอุณหภูมิสูง 
กลไกการคืบ การแพร่ในต าแหน่งว่างของอะตอม การเคลื่อนตัวของดิสโลเคชัน การเลื่อน
ของขอบเกรน การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมส าหรับใช้งานที่ช่วงอุณหภูมิสูง 
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                  Transformation reaction of materials in intermediate 
environment at high temperature; creep mechanism; diffusion in vacancy of 
atoms; dislocation motion; grain boundary sliding; materials selection for 
high temperature application. 

  
010623218 เทคโนโลยีการผลิตอะลูมิเนียม 3(3-0-6) 
 (Aluminium Processing Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  การจ าแนกชนิดอะลูมิเนียมที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยแรงทางกลและขึ้นรูปด้วย
การหล่อ อิทธิพลของธาตุผสม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการขึ้นรูป อะลูมิเนียมหลาก
ประเภท การหล่อ การฉีดอัดขึ้นรูป การรีด การเชื่อม กลไกการเพ่ิมความแข็งแรงให้
อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม 
                  Classification of wrought and cast aluminium; influence of 
alloying elements; forming technology changes; various kinds of aluminiums; 
casting, pressure die casting; rolling; welding; strength mechanism of 
aluminium and aluminium alloy. 

 
010623219 การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงของโลหะและการป้องกัน 3(3-0-6) 
 (High Temperature Corrosion and Protection of Metals) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623001 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 
 Prerequisite : 010623001 Thermodynamics of Materials 
                  อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของการกัดกร่อนที่ อุณหภูมิสู ง 
จุดบกพร่องและสมบัติที่เปลี่ยนแปลงระหว่างการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง การกัดกร่อนที่
อุณหภูมิสูงภายใต้บรรยากาศที่หลากหลาย  ไอน้ า บรรยากาศที่มีคาร์บอนเป็น
ส่วนประกอบ การป้องกันพ้ืนผิวโลหะส าหรับการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง กรณีศึกษาการ
กัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง 
                  Thermodynamics and kinetic of corrosion at high temperature; 
defects and properties change during corrosion at high temperature; high 
temperature corrosoion under various kinds of atmosphere; water vapour; 
carbon containing atmosphere; surface prevention for high temperature 
corrosion; case study in high temperature corrosion. 
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010623222 การจัดท าเอกสารงานเชื่อมส าหรับอุปกรณ์ที่มีแรงดัน 3(3-0-6) 
 (Welding Procedure Qualification for Pressure Vessel 

Equipment) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  การจัดท าเอกสารการเชื่อมส าหรับภาชนะที่มีแรงดันตามมาตรฐานสมาคม
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งอเมริกา การจัดท าเอกสารขั้นตอนการเชื่อม เอกสารรับรอง
คุณสมบัติชิ้นงานเชื่อม การออกเอกสารรับรองช่างเชื่อม 
                  Preparation of welding documents for pressure vessels 
according the American Society of Mechanical Engineering (ASME); 
preparation of welding procedure specification documents (WPS); procedure 
qualification record (PQR); issuing the welder performance 
qualification/welding operator performance qualification (WPQ/WOPQ)  

 
010623223 การจัดท าเอกสารงานเชื่อมส าหรับงานโครงสร้าง 3(3-0-6) 
 (Welding Procedure Qualification for Structure) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  การออกแบบเอกสารการเชื่อมส าหรับโครงสร้างเหล็กหรือภาชนะที่ ไม่มี
แรงดัน การออกแบบชิ้นงานทดสอบและชิ้นงานเชื่อมตามมาตรฐานสมาคมการเชื่อมแห่ง
อเมริกา จัดท าเอกสารรับรองการเชื่อม เอกสารรับรองคุณสมบัติชิ้นงานเชื่อม การออก
เอกสารรับรองช่างเชื่อม การอุ่นชิ้นงานและการอบชิ้นงานเชื่อมหลังการเชื่อม 
                  Design of welding documents for iron structure or non-pressure 
vessels; design of specimens and welding specimens according American 
Welding Society; preparation of welding procedure specification documents 
(WPS); procedure qualification record (PQR); issuing of welder qualification 
test (WQT); pre heat and post heat of specimens 

 
010623224 เทคโนโลยีการรีด 3(3-0-6) 
 (Rolling Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623104 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ 
 Prerequisite : 010623104 Mechanical Behavior of Materials 
                  กระบวนการรีดร้อนและกระบวนการรีดเย็นของโลหะแผ่น กระบวนการ
ล้างผิวและเคลือบน้ ามัน กระบวนการชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน พฤติกรรมการเสียรูป
และกลไกการเพ่ิมความแข็งแรงภายในโครงสร้างโลหะระหว่างกระบวนการรีด  
                  Hot and cold rolling processes of sheet metal; surface cleaning 
and oil coating; hot-dip galvanizing; deformation behavior and strengthening 
mechanism of structure during rolling process; 
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010623225 กลศาสตร์การแตกหักของวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Fracture Mechanics of Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  พ้ืนฐานกลศาสตร์ของแข็ง การแปรรูปแบบยืดหยุ่นและถาวร วิธีการสมดุล
พลังงาน เกณฑ์ของกิฟฟิต วิธีการความเข้มความเค้น รูปแบบการแตก อัตราการคลาย
พลังงานความเครียดและ เจ-อินทิกรัล การเปิดปลายรอยร้าว ความเสียหายจากความล้า
และสภาพแวดล้อมช่วยเสริมการแตกหัก 
                  Basic of solid mechanics;  elastic and plastic deformation; 
Energy- balance approach; Griffith’ s criterion; stress intensity approach; 
fracture modes; strain energy release rate and J- integral; crack tip opening; 
fatigue failure and environment assisted fracture. 
 
010623226 การป้องกันการกัดกร่อนด้วยชั้นเคลือบโลหะและชั้นเคลือบ 

อนินทรีย์ 
3(3-0-6) 

 (Metallic and Other Inorganic Coating for Corrosion Prevention) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  หลักการป้องกันการกัดกร่อนด้วยชั้นเคลือบโลหะและชั้นเคลือบอนินทรีย์ 
การชุบเคลือบด้วยกระแสไฟฟ้า การพ่นเคลือบที่ใช้การเผาไหม้ แผ่นแคลดดิ้ง การชุบ
เคลือบแบบจุ่มร้อน การตกตะกอนของไอสสาร หลักการสร้างชั้นเคลือบอนินทรีย์ 
กระบวนการพ่นพอก การแพร่ วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างจุลภาคของชั้นเคลือบด้วย
เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม  เครื่องทดสอบการขูดขีด, การกด
ระดับนาโน การวัดค่าความต้านทาน ด้วยวิธีเข็มวัด 4 จุด 
                  Principle of corrosion prevention by metallic and inorganic 
coationg; coating by electrical current; spary coating by burning; cladding; 
hot- dip coating; vapour deposition of substance; principle of inorganic 
coating; spray coating; diffusion; characteristic analysis of microstructure of 
coating by advanced analyser; atomic force microscope; scratching tester; 
coating thickness measurement; nanoindentation; resistance measurement 
by 4 points probe. 
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010623227 การออกแบบและเลือกใช้เหล็กกล้า 3(3-0-6) 
 (Steel Design and Selection) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  การรู้จักประเภทและสมบัติด้านโลหวิทยาของเหล็กกล้า ซึ่งสามารถน าไป
ออกแบบและประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมด้านเหล็กกล้าโครงสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมเคมี ระบบท่อในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และภาชนะรับแรงดัน พ้ืนฐานการ
ค านวณเชิงตัวเลขและการจ าลองส าหรับการออกแบบและเลือกใช้เหล็กกล้าในการ
ประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย 
                  Classification of steels and their properties for designing and 
applying in structural steel; automotive; chemical industries, piping system 
in petrochemical plants, and pressure vessels.  The principle of numerical 
calculation and modeling for steel design and selection in various 
applications. 

 
010623331 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Structure and Properties of Polymer) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  โครงสร้างของพอลิเมอร์ กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบรวมตัว
และแบบควบแน่น ลักษณะของพอลิเมอร์แบบสายโซ่ แบบครอสลิงก์ ความเป็นผลึกของ
พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ประเภทเทอร์โมเซตและเทอร์โมพลาสติก การเกิดโคพอลิเมอร์ การ
ผสมและตัวท าปฏิกิริยาพลาสติก ประเภทของพลาสติกทั่วไป พลาสติกทางวิศวกรรมและ
อีลาสโตเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 
                  Structure of polymer, addition and condensation 
polymerization, linear and cross-linked polymers, crystallization of polymer, 
thermosetting and thermoplastic polymer, copolymer, polymer blend, 
catalysis, commodity plastic, engineering plastic, elastomer, polymer 
processing  

 
010623332 วัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ 3(2-2-5) 
 (Polymer Matrix Composite Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ประเภทและโครงสร้างของวัสดุเชิงประกอบที่มีพอลิเมอร์เป็นวัสดุพ้ืน 
สมบัติทางวิศวกรรม กรรมวิธีการผลิต การทดสอบสมบัติของวัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ 
โครงสร้างของวัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ และการใช้งานวัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ  
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                  Classification and structure of polymer matrix composite 
materials, engineering properties, manufacturing process mechanical testing 
of polymer matrix composite materials, structure of polymer matrix 
composite materials, applications of polymer matrix composite materials in 
engineering.  

 
010623333 การน าวัสดุเชิงประกอบกลับมาขึ้นรูปใหม่ 3(3-0-6) 
 (Recycling of Composite Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  แหล่งที่มาของขยะและการจัดการ เทคนิคการคัดแยกวัสดุ วิธีการน าวัสดุ
เชิงประกอบกลับมาขึ้นรูปใหม่แบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ การตรวจสอบ การควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงสมบัติของวัสดุที่น ากลับมาข้ึนรูปใหม ่
                  Source of waste and its management, material separation 
techniques, primary and secondary recycling method, inspection, product 
quality control, improvement the properties of recycle materials. 

 
010623334 วัสดุเชิงประกอบส าหรับบรรจุภัณฑ์  3(3-0-6) 
 (Composite Materials for Packaging) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  หลักการและวิวัฒนาการของการบรรจุภัณฑ์ ปัญหาเทคนิคเกี่ยวกับการ
บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน หน้าที่พื้นฐานของการบรรจุภัณฑ์ และบทบาทในอุตสาหกรรม  
คุณสมบัติและการใช้งานวัสดุบรรจุภัณฑ์  
                  Principle and evolution of packaging, current technical 
problems of packaging, basic function of packaging, properties and 
applications of composite packaging materials. 

 
010623335 วัสดุธรรมชาติเชิงประกอบ 3(3-0-6) 
 (Natural Composite Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ชนิดและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบธรรมชาติ และการประยุกต์ใช้
กรณีศึกษาการน าวัสดุเชิงประกอบธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ 
                  Types and properties of natural composite materials and 
applications, case studies of using natural composite materials in medical 
applications. 
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010623336 พอลิเมอร์ผสม 3(3-0-6) 
 (Polymer Blends) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  วัสดุพอลิเมอร์ผสม ชนิดและการจ าแนกวัสดุพอลิเมอร์ผสม โครงสร้าง
จุลภาคของพอลิเมอร์ผสม กลไกและวิธีในการผสมพอลิเมอร์ ความเข้ากันได้สมบัติด้าน
การไหลสมบัติเชิงกล ของวัสดุพอลิเมอร์ผสม กลไกการเสริมความแข็งแรงในพอลิเมอร์
ผสม การประยุกต์พอลิเมอร์ผสม 
                  Polymer blends,  types and classification of polymer blends, 
microstructure of polymer blends, mechanism and processes of polymer 
blends, compatibility, rheological and mechanical properties of polymer 
blends, reinforced mechanism in polymer blends, applications of polymer 
blends   

 
010623337 เทคโนโลยียาง 3(3-0-6) 
 (Rubber Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                   ชนิด สมบัติ การน าไปใช้งานของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ยาง
ผสม สารเคมีและการออกสูตรยาง วัสดุส าหรับผสมและวัสดุเสริมแรง เทคนิคการผสม
และกรรมวิธีการผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยางและการทดสอบ การน ายางกลับมาใช้ใหม่ 
                  Types, properties, and applications of natural rubber and 
synthetic rubbers.  rubbers blend, additives and formulation of rubber, 
reinforcing and non- reinforcing fillers, rubber processing, production and 
testing of rubber products, recycling of rubbers  
 
010623338 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Polymer Processing) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  สมบัติการไหลในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ กระบวนการอัดรีด การเป่า
ขึ้นรูป การอัดรีดแบบร่วม การอัดขึ้นรูป กระบวนการฉีดขึ้นรูป การฉีดโดยใช้แก๊สช่วย 
การฉีดแบบประกบและการฉีดร่วม การฉีดเป่าขึ้นรูป การขึ้นรูปด้วยสูญากาศ การขึ้น
รูปแบบหมุนเหวี่ยง การรีดขึ้นรูป การปั่นขึ้นรูป การปรับแก้ไขปัญหาในการขึ้นรูปพอลิ
เมอร์ 
                  Rheological properties in polymer processing, extrusion, 
Extrusion blow molding, co- extrusion, compression molding, injection 
molding, gas-assisted injection molding, sandwich and co-injection molding, 
injection stretch blow molding, vacuum forming, rotational molding, 
calendering, melt spinning, troubleshooting in polymer processing.  
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010623339 การตรวจสอบลักษณะของพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Polymer Characterization) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างพอลิเมอร์ สมบัติและการตรวจสอบ การวิเคราะห์
น้ าหนักโมเลกุล เทคนิคทางไมโครสโคป เทคนิคสเปคโตรสโคปี การทดสอบสมบัติเชิงกล
และสมบัติเชิงความร้อน 
                  Fundamental of polymer structure, properties and 
Characterization, molecular weight analysis, microscopy technique, 
spectroscopy technique, mechanical and thermal properites testing  

 
010623341 ปฏิบัติการวัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ 1(0-2-1) 
 (Polymer Matrix Composite Materials Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623332 วัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ หรือ เรียนร่วม 
 Prerequisite : 010623332 Polymer Matrix Composite Materials 

or co-requistie 
                  การข้ึนรูปวัสดุพอลิเมอร์ วัสดุเชิงประกอบด้วยเครื่องมือและด้วยเครื่องอัด
รีดแบบเกลียวหนอนคู่ การทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ เทคนิค
ของการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุพอลิเมอร์ วัสดุเชิงประกอบที่สังเคราะห์ได้ 
                  Formation of polymeric materials, composite materials by 
machine and twin screw extruder, mechanical properties testing of 
polymeric matrix composites, characterization techniques of polymer, 
syntheised composite materials. 

 
010623342 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 1(0-2-1) 
 (Rubber Technology Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623337 เทคโนโลยียาง หรือเรียนร่วม 
 Prerequisite : 010623337 Rubber Technology or co-requisite 
                  การผสมและขึ้นรูปน้ ายาง เทคนิคการผสมและขึ้นรูปยางแห้ง เตรียมวัสดุ
เชิงประกอบที่มียางเป็นวัสดุพ้ืน ขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบที่มียางเป็นวัสดุพ้ืน ทดสอบสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ยาง 
                  Rubber latex compounding and processing, rubber mixing and 
processing, rubber-based composite materials, processing of rubber-based 
composite materials, rubber products testing 
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010623424 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้นส าหรับวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Introduction to Nanotechnology for Materials Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ความรู้ พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีของวัสดุนาโน สมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพของวัสดุนาโน การสังเคราะห์และกระบวนการผลิตวัสดุนาโน เทคนิคที่ใช้ในการ
วิเคราะห์วัสดุนาโน การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในอุตสาหกรรม 
                  Fundamental of nanotechnology for materials engineering, 
physical and chemiscal for nanomaterials, synthesis and fabrication of 
nanomaterials, characterization techniques for nanomaterials, applications 
of nanomaterials in industry. 

 
010623425 วัสดุฉลาด   3(3-0-6) 
 (Smart Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  วัสดุฉลาด โครงสร้างของวัสดุฉลาด เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ วัสดุแอคซูเอเตอร์ 
วัสดุเพียโซอิเล็กทริค วัสดุจ ารูป การประยุกต์ใช้งานของวัสดุจ ารูป  
                  Smart materials, structure of smart materials, sensor 
technology, piezoelectric materials, actuators, shape memory materials, 
applications of shape memory materials. 

 
010623426 นาโนพอลิเมอร์                                                                 3(2-2-5) 
 (Nanopolymer) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ความรู้พ้ืนฐานของนาโนพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติของนาโนพอลิ
เมอร์ กระบวนการสังเคราะห์และการเกิดของนาโนพอลิเมอร์ วัสดุไฮบริดของนาโนพอลิ
เมอร์กับอนุภาคของสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เทคนิคของการวิเคราะห์นาโนพอลิเมอร์ 
การประยุกต์ใช้งานของนาโนพอลิเมอร์ 
                  Fundamental of nanopolymer, structure and properties of 
nanopolymer, synthesis and formation of nanopolymer, self-assembly of 
nanopolymer, nanopolymer hybrid with organic/inorganic particles, 
characterization techniques of nanopolymer, applications of nanopolymer. 
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010623428 พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน 3(3-0-6) 
 (Polymer Nanocomposites) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน ชนิดของวัสดุนาโนที่ใช้ในวัสดุเชิงประกอบ 
โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน กระบวนการผลิตพอลิเมอร์เชิง
ประกอบนาโน การวิเคราะห์และการใช้งานพอลิเมอรเ์ชิงประกอบนาโน 
                   Polymer nanocomposites, types of nanomaterials in 
composite materials, structures and properties of polymer nanocomposites, 
processes in polymer nanocomposites, characterization and applications in 
polymer nanocomposites. 

 
010623429 วัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 (Electronics Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  วัสดุกึ่งตัวน าบริสุทธิ์และเทคนิคการปลูกผลึก การโดปสารเจือการแพร่ 
ไออน อิมแพลนเทชัน การรีโกรว์ กระบวนการทางกลและเคมี ผิวรอยต่อ อันตรกิริยาของ
ดีเฟ็กต์และสารเจือ การวิเคราะห์วัสดุกึ่งตัวน าโดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์และแสง  
                  Intrinsic semiconductor, crystal growth technique, doping, 
diffusion, ion implantation, regrowth, mechanical and chemical, interface, 
reaction of defect and doping, characterization of electronic materials by 
electronic and optic. 

 
010623521 การผลิตอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 (Manufacturing Automation)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  การผลิตอัตโนมัติ อุปกรณ์ต้นก าลัง เซ็นเซอร์ ระบบควบคุมเครื่องจักร
อัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติ การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ
วางแผนและควบคุมการผลิต 
                  Manufacturing automation, power unit, sensor, control system, 
automatic machine, inductrial robot, automated quality inspection, 
computer integrated production planning. 
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010623522 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ                                              3(3-0-6) 
 (Computer-aided Design) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  หลักการของคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเพ่ือใช้ในการขึ้นรูป
แบบจ าลอง 3 มิติด้วยเทคนิคการขึ้นรูปแบบจ าลอง การขึ้นรูปทรงตัน การขึ้นรูปพ้ืนผิว 
และการขึ้นรูปผนังบาง การควบคุมรูปทรงเรขาคณิต การร่างแบบ การก าหนดขนาดและ
การแก้ไขแบบ การสร้างแบบภาพ ฉายภาพเหมือนจริง ภาพ 2 มิต ิและ 3 มิต ิ
                  Principles of computer aided design to create three-
dimensional modeling based on any of the modeling technique, i. e.  solid 
modeling, surface modeling and shell modeling; geometric constraint; 
sketching, dimensioning and editing; creation of orthogonal projection, 
perspective, two- and three-dimensional drawings  

 
010623523 การควบคุมแบบโปรแกรมเชิงลอจิก                                              3(3-0-6) 
 (Programmable Logic Control) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  การควบคุมเชิงตัวเลข หลักการท างานของพีแอลซี ทรานสดิวเซอร์ชุด
แปลงสัญญาณอนาล็อก-ดิจิทัล โปรแกรมพีแอลซี การควบคุมแบบอันดับ การแปลงวงจร
ควบคุมด้วยโปรแกรมพีแอลซี การประยุกตใ์ช้ในงานอุตสาหกรรม 
                  Numerical control, principle of PLC, transducers, analog to 
digital conversion, PLC computer programming, sequential control, control-
circuit conversion with PLC program, applying PLC to industries. 

 
010623526 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Numerical Methods for Materials Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
 Prerequisite : 040203211 Mathermatics III 
                  รากของสมการ ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง 
การถดถอยแบบก าลังสองน้อยสุด การหาค่าอนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลขการแก้
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย วิธีผลต่างสืบเนื่อง วิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์เบื้องต้น ตัวอย่างการแก้ปัญหาส าหรับปรากฏการณ์การถ่ายเท จลนพลศาสตร์และ
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ 
                  Roots of equations, system of linear equation, interpolation 
extrapolation, least- squares regression, numerical differentiation and 
integration, partial differential equations, finite difference method, 
Introduction to finite element, application to the problem solving in 
transport phenomena, kinetics and mechanical behavior of materials. 
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010623527 ความปลอดภัยในวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Safety in Materials Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  สาเหตุและความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ อันตรายและการควบคุมจาก
เครื่องจักรไฟฟ้า หม้อไอน้ าและภาชนะทนความดัน การขนถ่ายวัสดุ ความร้อน แสง เสียง 
การสั่นสะเทือน รังสี สารเคมี ชีวภาพ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การประเมินอันตราย 
การระบายอากาศ มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
                 Cause and calamity of accidents, hazard and control of 
electrical machine; boiler; pressure vessel; material handling; heat; light; 
sound; vibration; radiation; chemistry; biology, fire protection and 
prevention, hazard evaluation, ventilation, standards and laws of safety. 

 
010623528 พลังงานและสิ่งแวดล้อมในวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Energy and Environment in Materials Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  สถานการณ์และปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาด 
การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมวัสดุ มลภาวะ
จากกรรมวิธีทางวัสดุและแนวทางแก้ไข กฎระเบียบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม 
                  Situation and problem of energy and environment, clean 
technology, product life cycle analysis, energy management in materials 
industry, pollution of materials processing and solutions, regulations and 
environment standards for industry. 

 
010623601 การบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Management) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  การจัดตั้งองค์กร หน่วยงานหรือบริษัท วิธีการบริหารงานการท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาการบริหาร การฝึกฝนคนงานก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน การวัดผลการท างานของหน่วยงาน การจัดการเลื่อนข้ันเงินเดือน ค่าแรงพิเศษ 
การจัดการแบ่งปันผลประโยชน์ การบริหารงานและควบคุมความสูญเสียภายในองค์กร 
                  Establishing of organization; depertment and company, 
management  methods, work efficiently as a team, management problem 
solving, orientation training, performance appraisal of department, salary 
promotion management, extra wages for overtime, benefit sharing, 
management and loss control in organization. 
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010623602 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Cost Analysis) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ระบบการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือการวางแผน การควบคุมค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร การพิจารณาการลงทุนอย่างมีเหตุผล การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนโครงการต่างๆ ในทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 
                  Financial system, cost analysis for planning, cost control of 
management, reasonably consider for investment, feasibility study for 
investment in business and industry. 

 
010623613 การควบคุมและจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Quality Control and Management) 
 วิชาบังคับก่อน : 040503011 สถิติส าหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 
 Prerequisite : 040503011 Statistics for Engineers and Scientists 
                  ความหมายและความส าคัญของคุณภาพ เทคนิคและวิธีการที่องค์กรจะ
บรรลุถึงคุณภาพที่ลูกค้าต้องการได้ รูปแบบการจัดการและการด าเนินการเชิงสถิติของ
การควบคุมคุณภาพที่ใช้ปฏิบัติในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ระบบคุณภาพ 
ระบบการบริหารคุณภาพ การวางแผนและวิธีปฏิบัติต่อระบบคุณภาพ และการประกัน
คุณภาพ ตัวอย่างการประยุกต์การควบคุม และจัดการคุณภาพส าหรับวิศวกรรมวัสดุ 
                 Definition and importance of quality, techniques and methods 
used by organization to achieve the quality required by customers, 
management and statistical operation of quality control practiced in 
production and service industries, quality system, quality management 
system, planning and implementation of the quality control system, quality 
assurance, application of the quality control and management for materials 
engineering. 

 
010623614 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Economy) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  หลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้ค่าของเงินตามเวลาและดอกเบี้ย 
การตัดสินใจเลือกข้อเสนอภายใต้เงื่อนไข การเลือกโครงการโดยวิธีมูลค่าปัจจุบัน วิธี
เทียบเท่ารายปี วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน วิธีการค านวณค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์
การเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความไวเชิง
เศรษฐศาสตร์ ตัวอย่างการประยุกต์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมวัสดุ 
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                  Principles and application approach of time- varying values of 
money and interest, decision to select a proposal under different conditions, 
selection of project by present worth analysis, annual worth analysis, and 
internal rate of return analysis, calculation of depreciation, replacement 
analysis, break even point analysis, economic sensitivity analysis, 
applications of engineering economy for materials engineering. 

 
010623615 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 1 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Materials Engineering I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 หวัข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมวัสดุ 1 
 Interesting topics in Materials Engineering I 

 
010623616 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 2 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Materials Engineering II) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 หวัข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมวัสดุ 2 
 Interesting topics in Materials Engineering II 

 
010623617 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 3 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Materials Engineering III) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 หวัข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมวัสดุ 3 
 Interesting topics in Materials Engineering III 

 
010623701 โครงสร้างและสมบัติของเซรามิกส์ 3(3-0-6) 
 (Structure and Properties of Ceramic) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  นิยามและชนิดของเซรามิกส์ โครงสร้างของวัสดุเซรามิกส์  สมบัติเชิงกล 
สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางความร้อน สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีสมบัติทางแสง
ของเซรามิกส์ กระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส์ 
                  Description and classification of ceramics, structure of ceramics, 
mechanical properties, electrical properties, thermal properties, physical 
properties, chemical properties and optical properties of ceramics, ceramic 
fabrication processes. 
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010623801 ระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น และความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 (Railway Systems and Safety) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ประวัติศาตร์ของระบบขนส่งทางราง ประเภทและระบบการขนส่ง ข้อ
ได้เปรียบของการขนส่งทางราง องค์ประกอบเบื้องต้นของระบบขนส่งทางราง ประเภท
ของรถจักร โบกี้และราง การก่อสร้างทางรถไฟและสถานี ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า
ส าหรับรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในรถไฟ การควบคุมการเดินรถไฟและอาณัติสัญญาณ การ
จัดการการเดินรถ ตารางการเดินรถ การออกตั๋วโดยสาร การป้องกันอุบัติเหตุของระบบ
ขนส่งทางราง พ้ืนฐานด้านความปลอดภัย การแนะน าการปฐมพยาบาล การดับเพลิง
เบื้องต้น 
                  History of railway system, type and system of transportation, 
advantages of railway transportation, basic components of railway system, 
type of locomotive; bogies and rail, foundation of railway track and station, 
electric power distribution for electric train, electric system in train, train 
traffic control and signaling, train allocation management, time tabling,  train 
ticketing, railway system accident prevention, development of national rail 
roadmap, fundamental of safety, introduction to basic medical treatment, 
basic of fire fighting. 

 
010623802 การซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Maintenance and Repair of Locomotives and 

Rolling Stock) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ภาพรวมการซ่อมบ ารุงรถจักรและล้อเลื่อน พ้ืนฐานของ  RAMS การ
วางแผนการซ่อมบ ารุงและการจัดการการเดินรถประจ าวัน การจัดการการซ่อมบ ารุงรถ
จักรและล้อเลื่อน การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน  กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ ารุง
ล้อเลื่อน อุปกรณ์ทางกลและทางไฟฟ้าของรถไฟ และระบบอาณัติสัญญาณ 
                  Overview of locomotive and rolling stock maintenance, 
fundamental of reliability; availability; maintainability; and safety (RAMS), 
daily maintenance and train allocation plan, locomotives and rolling stock 
maintenance management, preventive maintenance, case study of rolling 
stock maintenance, mechanical and electrical equipment of train and 
signaling. 

 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Availability
https://en.wikipedia.org/wiki/Maintainability
https://en.wikipedia.org/wiki/Safety
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPwJaU_JrbAhWKpo8KHYasAEEQFgg4MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.gotoknow.org%2Fposts%2F92141&usg=AOvVaw2vMu3E9VRCG65D-hwSQ33D
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010623803 การซ่อมบ ารุงระบบช่วงล่างรถไฟ 3(3-0-6) 
 (Introduction to Maintenance and Repair of Locomotive 

Suspension) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ภาพรวมการซ่อมบ ารุงระบบช่วงล่างรถไฟ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบนิวเม
ติก ระบบขอพ่วง ระบบขับเคลื่อน ระบบแสงสว่าง การไหลเวียนอากาศและระบบท า
ความเย็น ระบบล้อ ระบบประตู เป็นต้น การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับการซ่อม
บ ารุงและซ่อมแซมระบบกันสะเทือนรถจักร 
                  Overview of locomotive suspension maintenance such as 
breaking system; pneumatic system; coupler syslem; driving system; light 
system; air flow and air condition system; wheel system; door syslem etc. , 
using of appropriate tools for maintenance and repair of locomotive 
suspension.  

 
010623804 มาตรฐานการซ่อมบ ารุง 3(3-0-6) 
 (Railway and Application and Quality Standard) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  การตรวจสอบระบบขนส่งทางรางด้วยสายตาและคู่มือการตรวจสอบ การ
ฟ้ืนฟูสภาพรถจักร การซ่อมบ ารุงและการซ่อมแซมล้อ ลูกปืนล้อ ตัวประคองล้อ โครง
ด้านข้าง เป็นต้น พ้ืนฐาน EN ISO 3834 ข้อก าหนดคุณภาพส าหรับเชื่อมหลอมวัสดุเชิง
โลหะ การตีความมาตรฐาน EN 15085 การออกแบบและการค านวณความแข็งแรงการ
ล้าส าหรับการเชื่อมต่อราง ข้อก าหนดงานเชื่อมและการเขียนเอกสารบันทึกคุณภาพของ
งานเชื่อม การทดสอบคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเชื่อมตามมาตรฐาน EN ISO 9606-1 EN 
ISO 9606-2 และ EN ISO 14732 ข้อได้เปรียบและข้อจ ากัดของการทดสอบแบบไม่
ท าลายส าหรับงานเชื่อมต่อราง 
                  Visual inspections of railway system and and manual, 
locomotive rehabilitation, maintenance and repair of wheels; roller bearings; 
bolsters; side frame etc. , basics of EN ISO 3834 quality requirements for 
fusion welding of metallic materials, interpretation of standards EN 15085, 
design and calculation of fatigue strength for welded joints of rail, welding 
procedure specification and welding procedure qualification record,  
qualification testing of welding operators according to EN ISO 9606-1, EN ISO 
9606-2 and EN ISO 14732, advantages and limitations of non-destructive 
testing for welded joints of rail.  
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010623805 การกัดกร่อนและการสึกหรอในระบบราง 3(3-0-6) 
 (Corrosion and Wear of Locomotives and Rolling Stock) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของการกัดกร่อน ประเภทของการกัด
กร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน กรณีศึกษาของการกัดกร่อนในอุตสาหกรรมระบบราง 
แรงเสียดทานของวัสดุ ลักษณะและกลไกการสึกหรอของโลหะ พอลิเมอร์และเซรามิกส์ 
การเสียหายที่พ้ืนผิวของวัสดุ ขอบเขตการหล่อลื่นแบบบาวน์ดารี่ การหล่อลื่นแบบกึ่ง
สมบูรณ์ การหล่อลื่นแบบสมบูรณ์ สารหล่อลื่นแบบของเหลวและของแข็ง การทดสอบ
การสึกหรอ วิศวกรรมพ้ืนผิวเพ่ือเพ่ิมความต้านทานการสึกหรอ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
สึกหรอในอุตสาหกรรมระบบราง 
                  Thermodynamics and kinetics of corrosion, corrosion types and 
prevention, case study of corrosion in railway industry, friction of materials, 
characteristic and mechanism of wear in metal; polymer and ceramics, 
surface failure of materials, boundary lubrication, mixed lubrication, full film, 
liquid and solid lubricants, wear testing, surface engineering for waer 
resistance improvment, case study of wear in railway industry. 

 
010623806 การผลิต การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมหัวรถไฟและ

ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยระบบราง 
3(3-0-6) 

 (Manufacturing, Maintenance, and Repair of Locomotives and 
Rolling Stock) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  การจ าแนกรถจักร ระบบลากจูง และล้อเลื่อน กระบวนการผลิตและการ
ซ่อมบ ารุงรถจักร ล้อเลื่อนและยานพาหนะที่เคลื่อนที่บนราง การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
ส าหรับรถจักร ล้อเลื่อนและระบบห้ามล้อ การซ่อมบ ารุงตัวรถ รูปลักษณ์การออกแบบ
ส าหรับรถไฟและยานพาหนะที่เคลื่อนที่บนรางสมัยใหม่ 
                  Classification of locomotives; traction system; and rolling stock, 
manufacturing processes and maintain of locomotives; rolling stock; and 
other railway vehicles, preventive maintenance of locomotives; rolling stock 
and brake systems, maintenance of wagons, design features of modern train 
and railway vehicles. 
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010623807 การออกแบบระบบรางและการซ่อมบ ารุง 3(3-0-6) 
 (Railway Structural Design and Maintenance)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ประเภทของเอลิเมนต์ ระเบียบวิธีทางไฟ
ไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้น เรขาคณิตวิเคราะห์และวัสดุที่มีพฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้น 
การสัมผัสและการกระแทก ความก้าวหน้าล่าสุดของระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ 
ตัวอย่างและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์โครงสร้างของระบบขนส่งทางราง
ด้วยซอฟว์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์เชิงพาณิชย์ 
                  Finite element method, element type, nonlinear finite element 
method, geometric and material nonlinearity, contact and impact, recent 
advances of finite element method, examples and workshops in using of 
commercial finite element software for analyze railway system structure. 

 
010623808 วิศวกรรมทางรถไฟและการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 
 (Railway Track Engineering and Maintenance) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  โครงสร้างทางรถไฟ เหล็กและเหล็กกล้าที่ใช้ส าหรับผลิตราง การต่อราง 
หมอนรางรถไฟ การยึดรางเข้ากับหมอนรางรถไฟ การสลับและการตัดทับกันของทาง
รถไฟ การเชื่อมราง ความเค้นและการสึกหรอของราง การสร้างทางรถไฟ ระยะเผื่อของ
ทางรถไฟ การตรวจสอบทางรถไฟและการบันทึก ทางรถไฟความเร็วสูง มาตรฐานและ
การคืนสภาพทางรถไฟ ข้อควรปฏิบัติส าหรับการเชื่อมรางด้วยกระบวนการเชื่อมโดยการ
ลุกไหม้และการเชื่อมแบบวาบไฟ การตรวจสอบรางมหภาคและทางจุลภาคที่รวมไปถึง
การทดสอบแบบไม่ท าลายและวิธีการทดสอบพ้ืนผิวอ่ืนๆ การซ่อมแซมพ้ืนผิวรางด้วยการ
เชื่อมอาร์คและกระบวนการพ้ืนผิวอ่ืนๆ 
                  Railway track structure, Iron and steel for rail fabrication rail 
joints, sleepers, rail to sleeper fastening, switches and crossing of track, 
welding of track, rail stresses and wear, track construction, track tolerances, 
track inspection and recording, high- speed track, track standard and track 
rehabilitation, recommended practices for joining of track by thermite 
welding and flash welding, macroscopic and microscopic examinations 
including nondestructive and other surface testing methods, rail surface 
repair using arc welding process and other surfacing methods. 

  
 
 
 
 



                                                                   63                                                              มคอ.2 

 

010813901 จริยธรรมในการท างาน 1(1-0-2) 
 (Ethics for Profession) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                   จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ศีลธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการ
ท างาน การปฏิบัติตนเพ่ือให้เป็นที่รักของผู้ อ่ืน การกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน 
                  Ethics for profession of engineering, morals and good conducts 
at work, suitable behaviors accepted by others, gratitude to parents resulting 
in career success 

  
020003105  การถ่ายภาพเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 (Basic Photography) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  การจัดองค์ประกอบของภาพ ชนิดของกล้องถ่ายภาพ วิธีการใช้และการ
บ ารุงรักษากล้องและภาพ เลนส์ถ่ายภาพประเภทต่าง  ๆ อุปกรณ์เสริมส าหรับการ
ถ่ายภาพ ค่าความไวแสงและค่าความสมดุลของแสงสีขาว การวัดแสงและการจัดแสง 
เทคนิคการปรับตั้งกล้องเพ่ือการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ 
                  Composition of image, types of camera, usage and 
maintenance of camera, lens types, accessories for photography, ISO 
sensitivity and white balance, metering and lighting, techniques of 
photography; techniques in camera setting for various types of photography. 

 
040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Design Thinking) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักออกแบบที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บริการ และกลยุทธ์ให้เป็นนวัตกรรม การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การนิยามและการตีกรอบปัญหา การ
ระดมความคิด การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ การท างานเป็นทีมและสภาวะแวดล้อม
ในการท างานที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และแนวคิด 
                  Design thinking for designers to develop products, services and 
strategies to innovations, human- centered design via following processes: 
empathy, define, ideate, prototype and test.  Team- working and working 
environment to support creativity and ideas. 
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040113001 เคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 (Chemistry for Engineers) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ ทฤษฎีโครงสร้าง 
อะตอมและการจัดเรียงอิเล็กตรอน ตารางธาตุและสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง 
และสารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลอิออน 
เคมีไฟฟ้า 
                  Matters and scientific measurement, atoms molecules and 
ions, stoichiometry, electronic structure of the atoms, periodic properties, 
chemical bond, shape of molecules, gas liquid and solid, solutions 
thermochemistry, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid- base 
equilibrium, electrochemistry. 

 
040113002 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 (Chemistry Laboratory for Engineers) 
 วิชาบังคับก่อน : 040113001 เคมีส าหรับวิศวกร หรือเรียนร่วมกัน 
 Prerequisite : 040113001 Chemistry for Engineers or co-

requisite 
                  ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชา 040113001 เคมีส าหรับวิศวกร 
                  All experiments are corresponded to the course of 040113001 
Chemistry for Engineers. 

 
040113005 เคมีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Chemistry in Everyday Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ผลิตภัณฑ์เคมีที่หลากหลายในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความ
สะอาดสารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษ กาว เรซิน 
ซีเมนต์ ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร การใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการ
แก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น 
                  Ingredients and properties of chemical products in everyday 
life; soap, toothpaste, detergent, food additives, milk and its products, 
cosmetic products, paper, resin, adhesives, cement, medicine, and 
agricultural chemicals; proper uses of chemical products and proper first-aid 
treatment due to chemical exposure. 
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040113007 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Organic Chemistry) 
 วิชาบังคับก่อน : 040113001 เคมีส าหรับวิศวกร 
 Prerequisite :  040113001 Chemistry for Engineers 
                   ทฤษฎีและโครงสร้างของสารอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเรียกชื่อ
สารอินทรีย์ การวิเคราะห์และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์  สารประกอบอะลิฟาติก 
สารอะโรมาติก อัลคิลเฮไลด์ อัลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเทอร์ กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์
ของกรดคาร์บอกซิลิก อัลดีไฮด์ คีโตน เอมีน พอลิเมอร์ และ ปฎิกิริยาการเกิด พอลิเมอร์ 
                  Theory and structure of organic compounds, physical 
properties, nomenclatures, analyses and reactions of organic compounds, 
aliphatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, alkyl halide, alcohols 
phenols, and ethers, carboxylic acids, functional derivatives of carboxylic 
acids, aldehydes, ketones, amines, polymers and polymerization. 

 
040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
 (General Mathematics)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ เหตุผลเชิงอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผลและ
ความสมเหตุสมผล ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว ฟังก์ชันมูลฐาน อัตราการ
เปลี่ยนแปลงและอนุพันธ์ ล าดับและอนุกรม ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น คณิตศาสตร์ด้าน
การเงิน การประยุกต์ท่ีเลือกให้สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 
                  Mathematical structure, inductive and deductive reasoning, 
arguments and their validity, rectangular and polar coordinate systems, 
elementary functions, rates of change and derivatives, sequences and series, 
introduction to graph theory, mathematics of finance, applications of 
selected topics. 

 
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ฟังก์ชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่องอนุพันธ์ 
การหาอนุพันธ์ของ ฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปรจริง การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบไม่กา
หนด ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
                  Function, parametric equations, polar coordinates, limit and 
continuity, derivative, differentiation of real- valued functions of a real 
variable, applications of derivative, indeterminate forms, integral, techniques 
of integration, applications of integral, numerical integration. 
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040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics II) 
 วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
 Prerequisite : 040203111 Engineering Mathematics I 
                  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล าดับและอนุกรมของ
จ านวนจริง อนุกรมอนันต์ การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน พ้ืนผิวใน
ปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์
หลายชั้นและการประยุกต์ 
                  Improper integrals, mathematical induction, sequence and 
series of real numbers, infinite series, Taylor series expansions of elementary 
functions, surface in three-dimensional space, calculus of several variables, 
partial derivative and applications, multiple integral and applications. 

 

040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3       3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics III) 
 วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
 Prerequisite : 040203112 Engineering Mathematics II 
                  พีชคณิตของเวกเตอร์ เส้นตรง ระนาบ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ 
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เกรเดียนท์ เคิร์ล และไดเวอร์เจนซ์ ปริพันธ์
ตามเส้น ปริพันธ์ตามพ้ืนผิว สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง 
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
                  Vector algebra, lines, planes, vector- valued functions, space 
curves, derivatives and integrals of vector- valued functions, gradient, curl 
and divergence, line integrals, surface integrals, ordinary differential 
equations, first- order differential equations, higher- order differential 
equations, applications of ordinary differential equations. 

 
040203212 คณิตศาสตร์วิศวกรรมข้ันสูง       3(3-0-6) 
 (Advanced Engineering Mathematics) 
 วิชาบังคับก่อน : 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
 Prerequisite : 040203211 Engineering Mathematics III 
                  การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น อนุกรมฟูเรียร์ 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการพาราโบลิก สมการอิลิปติก สมการไฮเพอร์โบลิก การ
ประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยกับปัญหาด้านวิศวกรรมศาสตร์ การแปลงฟูเรียร์ 
                  Laplace transform, system of linear ordinary differential 
equations, Fourier series, partial differential equation, parabolic equation, 
elliptic equation, hyperbolic equation, applications of partial differential 
equations to engineering problems, Fourier transform. 
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040313005 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 (Physics I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่ 
แบบเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การซ้อนกัน
ของสองซิมเปิลการฮาร์โมนิกส์ การออสซิเลตแบบแดมป์ การออสซิเลตด้วยแรง การ
จ าแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง คลื่นกระแทก บีตส์ ความเข้ม และระดับความเข้มเสียง 
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุนทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม 
การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบไจโรสโคป สมบัติของสสาร การส่งผ่านความร้อน สมการก๊าซ
อุดมคติ กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ กลจักรความร้อน และกลจักรทวน คุณสมบัติทาง
กายภาพของของไหล การพยุง กฎของปาสคาล สมการแห่งความต่อเนื่อง สมการแบร์นุย
ยี การวัดความดัน การวัดอัตราการไหล 
                  Vector, Mechanics of motion, rectilinear and curvilinear motion, 
Newton’s law of motion, circular motion, work, power, energy, momentum, 
moment of inertia, rotation equations, torque, angular momentum, rolling, 
simple harmonics motion, superposition of two simple harmonics, damped 
oscillation, forced Oscillation, types of waves, standing waves, beats, 
intensity and sound level, Doppler effect, properties of matters, heat 
transfer, ideal gas equation, laws of thermodynamics, heat engines and 
reverse engine, physical properties of fluid, buoyancy, Pascal’s law, pressure 
measurement equation of continuity, Bernoulli’ s equation, flow 
measurement. 

  
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-2-1) 
 (Physics Laboratory I) 
 วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน 
 Prerequisite : 040313005 Physics I or co-requisite 
 หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 040313005 ฟิสิกส์ 1 
                  All experiments are corresponded to the course of 040303005 
Physics I. 
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040313007 ฟิสิกส์ 2       3(3-0-6) 
 (Physics II) 
 วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1 
 Prerequisite : 040313005 Physics I 
                     กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า สารไดอิเล็กตริก 
ตัวเก็บประจุ สนามแม่เหล็ก กฎของบิโอ-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์สารแม่เหล็ก แรงลอ
เรนท์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าความเหนี่ยวน า วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศน
ศาสตร์ทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ การแผ่รังสีของวัตถุด า อิทธิพลแสงไฟฟ้าการกระเจิง
คอมป์ตัน รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโรเจน ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค โครงสร้างนิวเคลียส 
กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
                  Coulomb’ s law, electric fields, Gauss’ s law, electric potential, 
dielectric materials, capacitor, magnetic field, Biot-Savart law, Ampere’s law, 
magnetic substance, Lorentz force, electromotive force, inductance, 
alternating current and basic electronic circuits, properties of waves, 
reflection, refraction, interference, diffraction, geometrical optics, optical 
instruments, Blackbody radiation, photoelectric effect, Compton’ s 
scattering, X- rays, hydrogen atom, wave- particle duality, structure of 
nucleus, radioactivity, nuclear reactions. 

  

040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-2-1) 
 (Physics Laboratory II) 
 วิชาบังคับก่อน : 040313007 ฟิสิกส์ 2 หรือเรียนร่วมกัน 
 Prerequisite : 040313007 Physics II or co-requisite 
 หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 040313007 ฟิสิกส์ 2 
                  All experiments are corresponded to the course of 040313007 
Physics II. 

  
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Physics in Daily Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  การค้นพบทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์  
ความส าคัญของฟิสิกส์ต่อวิวัฒนาการของประชาคมโลก รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์กับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ กาน าความรู้ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
                  Physic discovery with impact on human society, importance of 
physics on global community evolution, understanding relation between 
physics and natural phenomena, application of physcis in daily life. 
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040313017 ทักษะการออกก าลังกายและกีฬา 3(3-0-6) 
 (Exercise Skill and Sport) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ชนิดของการออกก าลังกาย วิธีการฝึกทางกาย การเปลี่ยนแปลงของระบบ
ที่หลากหลาย ของร่างกายขณะออกก าลังกาย การบาดเจ็บและการป้องกันเบื้องต้นจาก
กีฬา วิธีเพ่ิมสมรรถภาพร่างกาย โภชนาการกับสมรรถภาพของการออกก าลังกาย 
                  Types of exercise, physical training methods, change of body 
systems during exercise, injury and protection in sports, improvement of  
body’s performance, nutrition and performance of exercise. 

 
040433002 อาหารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Food in Daily Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  อาหารและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ วัตถุดิบอาหาร อาหารอินทรีย์ 
สินค้าเกษตรและอาหารกับเครื่องหมาย หลักเบื้องต้นของการถนอมและเก็บรักษาอาหาร 
สารพิษในอาหาร วัตถุเจือปนอาหารและจุลินทรีย์ แนวทางการผลิตและบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 
                  Food and basic human needs, raw materials for food, organic 
foods, agricultural and food products, food quality symbols, basic food 
preservation and processing, toxic substances in food, food additives, 
microorganisms, guidance for processing and consumption safety food. 

 
040503011 สถิติส าหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Statistics for Engineers and Scientists) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ความหมายของสถิติ แซมเปิลสเปชและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มฟังก์ชัน
ความน่าจะเป็น ค่าคาดหวังและความแปรปรวน การแจกแจงของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
และต่อเนื่องบางชนิด สถิติอนุมาน การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม
และวิทยาศาสตร์ 
                  Fundamentals of statistic, sample space and probability; 
sampling variables and probability function; expectation values, deviations 
and variants; discontinuous and continuous sampling variables, statistic 
induction:  estimation and statistic experimentation of hypothesis; variant 
analysis; fundamental regression and correlation analysis.  Engineering and 
scientific problem-solving using appropriate statistical software packages. 
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080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 (English I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสารในงานและ
กิจวัตรประจ าวันแบบง่าย การอ่านย่อหน้าแบบสั้น การเขียนประโยค และการฝึกภาษา
ทางอินเตอร์เนตเพ่ิมเติม 
                  Listening, speaking, reading and writing skills; communicating in 
simple and routine tasks; reading short passages; writing sentences; and 
additional online practice. 

 
080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 (English II) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 หรือ ผลสอบ Placement 

Test ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 Prerequisite : 080103001 English I or Placement Test score of 

80% or higher 
                  ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสาร และการแสดง
ความคิดเห็นในห้วข้อที่คุ้นเคย การอ่านบทความที่ยาวขึ้น การเขียนประโยคความซ้อน 
และย่อหน้าอย่างง่าย และการฝึกภาษาทางอินเตอร์เนตเพ่ิมเติม 
                  Listening, speaking, reading and writing skills; communicating 
and giving opinions on familiar topics; reading long passages; writing complex 
sentences and simple paragraphs; and additional online practice 

 
080103030 การอ่านเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 (Academic Reading) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite : 080103002 English II 
                  กลยุทธ์การอ่าน การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านโดยเน้นเนื้อหาเชิง
วิชาการ 
                  Reading strategies, reading ability development, focusing on 
academic topics. 
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080103033 การเขียนเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Writing) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite : 080103002 English II 
                  หลักและการฝึกเขียนเชิงธุรกิจ จดหมายเชิงธุรกิจ การเขียนบันทึก
ข้อความ และรายงาน การเขีนอธิบายกราฟส าหรับน าเสนองานเชิงธุรกิจ 
                  Principles and practices of writing for business, business 
correspondence, writing memos and reports, describing graphs for business 
presentation 

 
080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (English Conversation) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite : 080103002 English II 
                  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการพูด การฟัง และการออกเสียง
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจ าวัน 
                  English communication skills with an emphasis on speaking, 
listensing, and pronunciation; functional languages in daily conversation. 

 
080103035 ทักษะการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 (Oral Presentation) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite : 080103002 English II 
                  ทักษะการพูดเพ่ือการน าเสนอเชิงวิชาการและธุรกิจแบบเตรียมตัวและไม่
เตรียมตัว 
                  English oral presentation skills for academic and business 
purposes; prepared and impromptu presentations. 

 
080203901 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) 
 (Man and Society) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคม สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐาน การจัด
ระเบียบสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและ
การพัฒนาสังคม 
                   Relationship between human beings and society, human 
society and  settlement, social organization, culture, social institutions, 
social changes, social problems, and social development. 

 
 



                                                                   72                                                              มคอ.2 

 

080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 3(3-0-6) 
 (Social, Economics and Politics Dimension) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ความส าคัญของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงและ
โอกาส พลวัตรสังคม และการปรับตัวของสังคมไทย จริยธรรมกับการด ารงชีวิตในสังคม
พลวัตรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
                  Important characteristics of society, economics and politics, 
development and change of society, social dimensions, ethics and living in 
dynamic society to sustainable development. 

 
080203904 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Law for Everyday Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
                  Characteristics and evolution of law, types of law, legal 
knowledge about life cycle in society and being good citizenship. 

 
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Economy and Everyday Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                   การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม การบริโภค การออม การเงิน
และการธนาคาร เงินเฟูอ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ 
                  Economic activities in society, consumption, investment, 
inflation, deflation, financial institutions, taxation, international trade 
between ASEAN countries, Principle of Sufficient Economy, government 
direction in economic problem solving, self-adaptation to various economic 
situations. 
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080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Business and Everyday Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ความส าคัญของธุรกิจในชีวิตประจ าวัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภท
ของธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  
 จริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
                  The essential of business in everyday life, business 
environment, types of business, business management, business information 
technology management, business ethics and social responsibility. 

 

080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 (Basketball) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้
อุปกรณ์ที่ เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถน าทักษะไปใช้ในการเล่น
บาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี 
                  History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of 
proper equipment, practice in basic skills and applying the skills to play 
games, good sportsmanship and spectator. 

  
080303502 วอลเลย์บอล  1(0-2-1) 
 (Volleyball) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ประวัติของกีฬาวอลเลย์บอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้
อุปกรณ์ที่ เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถน าทักษะไปใช้ในการเล่น
วอลเลย์บอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี 
                  History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of 
proper equipment, practice in basic skills and applying the skills to play 
games, good sportsmanship and spectator. 
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080303503 แบดมินตัน  1(0-2-1) 
 (Badminton) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์
ที่เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถน าทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน
 การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี 
                  History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of 
proper equipment, practice in basic skills and applying the skills to play 
games, good sportsmanship and spectator. 

 
080303504 ลีลาศ 1(0-2-1) 
 (Dancing) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ 
การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดี การเต้นร าแบบละติน และแบบบอลรูม  
                  History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for 
developing knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing 
and ballroom dancing. 

 
080303505 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 
 (Table Tennis) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้
อุปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถน าทักษะไปใช้ในการเล่นเทเบิล
เทนนิส การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี 
                  History of table tennis, techniques, rules, regulations, usage of 
proper equipment, practice in basic skills and applying the skills to play 
games, good sportsmanship and spectator. 
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3.2 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน/ประเทศ 

 
ปี พ.ศ. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ที่มี 
อยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายทศพล ตรรีุจิราภาพงศ ์ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)   
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ)  

Osaka University, Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

2554 
2549 
2545 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคผนวก 5 6 6 

2 นางสาวแคททรียา ทวีทรัพย ์ ปร.ด. (วิศวกรรมโลหการ)  
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)  
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

2557 
2551 
2549 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคผนวก 5 6 6 

3 นายวัลลภ หาญณรงค์ชัย ปร.ด. (เทคโนโลยีวสัดุ)  
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)  
วศ.บ. (วิศวกรรมวสัดุ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2555 
2550 
2547 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคผนวก 5 6 6 

4 นางสาวรังสินี แคนยุกต ์ ปร.ด. (วิศวกรรมวัสดุ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมวสัดุ)     

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

2556 
2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคผนวก 5 6 6 

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

Nagaoka University of Technology, Japan  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

2556 
2548 
2543 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคผนวก 5 6 6 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน   

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) สถาบัน/ประเทศ 
 

ปี พ.ศ. 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ที่มี
อยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายสมฤกษ์  จันทรอัมพร 
 

Ph.D.(Materials and Process 
Engineering; specialty in 
Electrochemistry) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ) 

Grenoble Institute of Technology, France  
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2549 
 
 

2544 
2542 

ศาสตราจารย ์ ภาคผนวก 5 6 6 

2 นายณัฏฐพงศ์   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 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคผนวก 5 6 6 

3 นายธนภักษ์ เมธนาวิน 
 

Ph.D (Material Science and 
Engineering) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 

University of Leeds, UK.  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
 

2544 
2540 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคผนวก 5 6 6 

4 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 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคผนวก 5 6 6 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) สถาบัน/ประเทศ 
 

ปี พ.ศ. 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ที่มี
อยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

5 นายธนศักดิ์ นิลสนธิ 
 

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

University of Grenoble, France  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2556 
2549 
2546 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคผนวก 5 

6 6 

6 นายจิตตกร ทรงต่อศรีสกุล วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2543 
2538 อาจารย์ ภาคผนวก 5 6 6 

7 นายภูตินันท์ เอื้อวงษ์สุวรรณ 
 

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

Kyoto Institute of Technology, Japan 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2558 
2549 
2543 
 

อาจารย์ ภาคผนวก 5 6 6 

8 
 

 

นายปิโยรส พรหมดิเรก 
 

Ph.D (Electrochemistry) 
วศ.ด. (วิศวกรรมโลหการ) 
DEA (Metallurgie et Materiaux) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

University of Grenoble, France 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Institut National des Science et Technique 
Nuclaire, France 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

2553 
2553 
2546 
 
2545 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคผนวก 5 6 6 

9 นายกฤตธี เอียดเหตุ 
 

D.Eng. (Metallurgical Engineering) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
ปท.ส. (เทคโนโลยีการผลิต) 

Tokyo Institute of Technology, Japan 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

2551 
2546 
2542 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคผนวก 5 6 6 

10 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 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคผนวก 5 6 6 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) สถาบัน/ประเทศ 
 

ปี พ.ศ. 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ที่มี
อยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

11 นางสาวอทิตยา โต๊ะสัน D.Eng. (Materials and Life 
Science) 
M.Eng. (Chemistry and Materials 
Technology) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอ
ลิเมอร์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยาง) 

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

2556 
 
2554 
 
2552 
 
2550 

อาจารย์ ภาคผนวก 5 6 6 

12 นายเจนณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ Dr.-Ing. (Metallurgical 
Engineering) 
วท.ม. (วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ) 

RWTH Aachen University, Germany 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2561 
 
2552 
2549 

อาจารย์ ภาคผนวก 5 6 6 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามตามความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ได้แก่ การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชน ทางด้านวิศวกรรมวัสดุ เช่น การ
วิเคราะห์การเสียหายของวัสดุ การควบคุมคุณภาพ การทดสอบวัสดุ การเสื่อมสภาพทางเคมีของวัสดุ 
จ านวน 240 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาสามารถน าปัญหาที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
มาต่อยอดเพ่ือท าโครงงานหรือวิจัยต่อไป 

 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามมีหลักเกณฑ์สรุปโดยสังเขป ดังนี้  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
     (1) มีความรู้ เทคนิคและทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
  (2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
  (3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  (4) มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก 
  (5) มีความสามารถในการสื่อสาร 

 4.2 ช่วงเวลา 
       ฝึกงานทางวิศวกรรมวัสดุ 240 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
      ฝึกงานทางวิศวกรรมวัสดุ จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษาท่ี 3 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาต้องท าโครงงานหรืองานวิจัย โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้  

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
     โครงงานหรืองานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมวัสดุ และสามารถอธิบาย
ทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่
สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 การท าโครงงานดังกล่าวข้างต้นจะมีประโยชน์กับนักศึกษา เช่น 
 (1) มีองค์ความรู้จากการท าโครงงาน 
 (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
 (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
 (4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
 (5) สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 (6) สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 

 5.3 ช่วงเวลา 
 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 
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 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 ภาคการศึกษาที่  1 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 1 จ านวน 1 หน่วยกิต และภาคการศึกษาที่  2 
โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 2 จ านวน 3 หน่วยกิต รวม 4 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 
 การเตรียมการให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น 
 (1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็ผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ 
 (2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษา และการติดตามการท างานของนักศึกษา 
 (3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานโครงงานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ภาควิชาฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการประจ าภาควิชาฯ ขึ้นเพ่ือพิจารณาโครงงาน และมีกระบวนการ
ประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน เช่น 
 (1) ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
 (2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 
3 คน จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจา และเอกสาร โปสเตอร์ 
 (3) ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดใน
แต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ตระหนักและมีทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

การสอนแทรกในรายวิชาต่าง  ๆ ทุก  ๆ รายวิชา 

2. ทักษะการเป็นผู้น า และการท างานเป็นทีม โครงงาน การมอบหมายงานกลุ่ม 
3. มีวินัยและความรับผิดชอบ สอดแทรกในรายวิชา การมอบหมายงานต่าง  ๆ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2563 สาขาวิศวกรรมวัสดุ  เป็นหนึ่ ง ในหลักสูตรของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่จะต้องพัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ซึ่งใน
มาตรฐานผลการเรียนรู้มีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม 

1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง  ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

ด้านที่ 2 ความรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
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2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

3.  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

   
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 

1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ด๊ 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่  ๆ 
  

ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

1. สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนที่ หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษา ไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคม
ได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม 
 
ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายได้อย่างคุ้นเคย 
และใช้ค าศัพท์เฉพาะได้พอสมควรเพื่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้ 
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2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4.  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
5. สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
 

ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Student Outcome, SO) ของหลักสูตรภายใต้กรอบการจัดการหลักสูตรเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรจาก ABET  จากการสัมมนา ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ เข้าร่วมประชุมหารือ
กัน ผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องเพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต อีกทั้งน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (ผู้ใช้บัณฑิต,  คณาจารย์, นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า) เข้ามาประกอบการก าหนดผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร และยังสามารถใช้ร่วมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ได้อีกด้วย 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ แสดง
ดังต่อไปนี้ 
 

 SO1 ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน
โดยท าการประยุกตใ์ช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

 SO2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือสร้างค าตอบที่ตรงกับ
ความต้องการโดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก 
วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสมของ
สาขาวิชา  

 SO3 ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
 SO4 ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชซาชีพ ในงาน

ด้านวิชาชีพวิศวกรรม และท าการตัดสินในบนพ้ืนฐานการค านึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทาง
วิศวกรรมต่อสังคมโลก เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสังคมศาสตร์ 

 SO5 ความสามารถในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้น า ในการ
สร้างเป้าหมาย การวางแผน ท างานได้ทันตามก าหนดและสามารถสร้างความร่วมมือและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานร่วมกัน 

 SO6 ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมูลและใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล 

 SO7 ความสามารถในการค านึงถึงการหาความรู้ใหม่ หาแนวทางในการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้ 
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2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตรในแต่ละข้อ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
(Student Outcome, SO) 

กลยุทธ์การสอน 
(Teaching Strategies) 

SO1 ความสามารถในการระบุปัญหา สร้าง
ความสัม พันธ์  และแก้ปัญหาทาง
วิ ศ ว ก ร ร ม ที่ ซั บ ซ้ อ น โ ด ย ท า ก า ร
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ก า ร ท า ง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 
 

- ด าเนินการสอนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน 
- แสดงให้เห็นถึงสมมติฐานและขีดจ ากัดอย่างชัดเจน 
-  ยกตัวอย่างปัญหาจริง และแสดงตัวอย่างในการ
แก้ปัญหา 
- มีแบบฝึกหัดให้นักศึกษาเพื่อเพ่ิมทักษะ 

SO2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้การ
ออกแบบทางวิศวกรรมเ พ่ือสร้ า ง
ค าตอบที่ตรงกับความต้องการโดย
พิ จ า รณาองค์ ป ร ะกอบทา ง ด้ า น
สาธารณสุขและความปลอดภัย สังคม
โลก วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์และองค์ประกอบอ่ืนตาม
ความเหมาะสมของสาขาวิชา 
 

- ใช้สื่อการสอนที่สร้างเป็นรูปร่างสามมิติให้นักศึกษาได้
เห็น  
- ยกตัวอย่างการออกแบบ การเลือกระบบ กระบวนการ
ผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- อภิปรายถึงผลที่เกิดขึ้นจากตัวอย่างที่ยกขึ้นมา ข้อจ ากัด
ต่าง ๆ ที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบ  
- มีแบบฝึกหัดให้นักศึกษาทดลองฝึกท าเพ่ือเพ่ิมทักษะ 

SO3 ความสามารถในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 

- จัดการเรียนการสอนโดยมีการตั้งค าถาม ตอบค าถาม 
เพ่ือให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านและสื่อสาร
ออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย 
- มีรายงาน รายงานปฏิบัติการ ให้นักศึกษาได้เพ่ิมทักษะ
ทางการสื่อสารให้ดียิ่งจึ้น 
- มีการน าเสนอหน้าชั้นเรียน ในรูปแบบของการสื่อสา 
- มีการสอนในบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิม
ทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ 

SO4 ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ค า นึ ง ถึ ง
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ในทางวิชซาชีพ ในงานด้านวิชาชีพ
วิศวกรรม และท าการตัดสินในบน
พ้ืนฐานการค านึงถึงผลกระทบของ
ผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก 
เ ศ รษฐศาสตร์  สิ่ ง แ ว ดล้ อมและ
สังคมศาสตร์ 
 

- มีการสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพในระหว่างการสอน 
- แสดงให้เห็นถึงข้อดี และผลลัพธ์ในการตัดสินใจบน
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง 
- แสดงข้อเสียและผลลัพธ์เมื่อมีการตัดสินใจโดยไม่
ค านึงถึงจรรยาบรรณท่ีถูกต้อง 
- จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษจากบุคคลกรภายนอก 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท างานสาธารณะ 
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SO5 ความสามารถในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือ
ผู้น า ในการสร้างเป้าหมาย การ
วางแผน ท างานได้ทันตามก าหนดและ
สามารถสร้างความร่วมมือและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน
ร่วมกัน 

- ฝึกให้นักศึกษาจัดการกันเองภายในกลุ่มกันเอง โดยมี
อาจารย์ประจ ารายวิชา เป็นผู้คอยดูแล โดยเฉพาะวิชา
ปฏิบัติการ 
- จัดให้มีการสลับต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มในการปฏิบัติครั้ง
ต่อไป 
- จัดให้มีการส่งรายงาน พร้อมทั้งน าเสนอผลงาน ผลลัพธ์
ที่ได้ 
- จัดให้มีการฝึกงานในสถานประกอบ หน่วยงานภาครัฐ 

SO6 ความสามารถในการพัฒนาและ
ด าเนินการทดลองที่เหมาะสม 
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
และใช้หลักการตัดสินใจทาง
วิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล 

- ตั้งโจทย์ปัญหาและฝึกให้นักศึกษาน าเสนอแนวทางการ
ทดลองและข้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
- อภิปรายเปรียบเทียบแนวคิดต่าง ๆ ของนักศึกษา ให้
นักศึกษาด าเนินการทดลองและน าเสนอในชั้นเรียน 
- จัดให้มีการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ใช้อุปกรณ์ท่ีใช้จริง
ในภาคอุตสาหกรรม 

SO7 ความสามารถในการค านึงถึงการหา
ความรู้ใหม่ หาแนวทางในการเรียนรู้ที่
เหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้นั้นได้ 

- จัดให้มีการท ารายงานหัวข้อที่น่าสนใจ ทันยุคสมัย  
- แนะน าแห่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้ 
 - ฝึกทักษะในการพิจารณา แยกแยะ ความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ได้มา 

 

2.2 กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (SO1 – SO7) จะด าเนินการผ่าน
กระบวนการประเมินที่หลากหลาย ประกอบด้วย 

1. ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จากการประเมิน การทดสอบในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร ที่ได้
จากผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้น ๆ  

2. ผลส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจบการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละภาคการศึกษา 
3. ผลส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษา โดยท าการส ารวจทันทีเมื่อส าเร็จ

การศึกษา 
4. ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการส ารวจทุก 2 ปี 
5. ผลส ารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่า ด าเนินการส ารวจภายหลังส าเร็จการศึกษาไปแล้วในช่วง 2 

– 3 ปี และ มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 
ผลการประเมินจะถูกน ามาวิเคราะห์และน าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ในทุกปี
การศึกษา และตามารอบที่ท าการส ารวจ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการสอนใน
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum  Mapping) 
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม 

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสานึกและจิตสาธารณะ 
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน 
3. มีภาวะผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา 
5. เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับขององค์กร 

ความรู้ 
1. รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน 
2. สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 
3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง 
4. สามารถนาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
5. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะทางปัญญา 
1. มีกระบวนการคิดและการกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
2. สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้ 
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
4. สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพ่ือกาหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่

เหมาะสมได้ 
5. สามารถบูรณาการความรู้แล้วนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ตามความเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัวและองค์กร 
5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้เทคนิคในการคานวณและนาไปใช้อย่างสมเหตุสมผล 
2. สามารถวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  

ก.กลุ่มวิชาภาษา  

080103001 ภาษาอังกฤษ 1                                     3(3-0-6) 
                 (English I) 

                         

080103002 ภาษาอังกฤษ 2                                     3(3-0-6) 
                (English II)                         

 
 

 
080103030 การอ่านเชิงวิชาการ                                3(3-0-6) 
                (Academic Reading)  

   
 

 
 

  
 

               
 

080103033 การเขียนเชิงธุรกิจ                                 3(3-0-6) 
                 (Business Writing) 

   
 

 
 

  
 

               
 

080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ                          3(3-0-6) 
                (English Conversation) 

   
 

 
 

  
 

               
 

080103035 ทักษะการน าเสนอ                                 3(3-0-6) 
                (Oral Presentation) 

   
 

 
 

  
 

               
 

ข.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

010813901 จริยธรรมในการท างาน                            1(1-0-2) 
                (Ethics for Profession) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                    

080203901 มนุษย์กับสังคม                                     3(3-0-6) 
                (Man and Society) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 
   

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 

 
 

 
 

080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง           3(3-0-6) 
                 (Social,Economics and Politics Dimension) 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
080203904 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                        3(3-0-6) 
                (Law for Everyday Life) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

  
 

080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจ าวนั                       3(3-0-6) 
                (Economy and Everyday Life) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

080203907 ธุรกิจกับชวีิตประจ าวัน                            3(3-0-6) 
                (Business and Everyday Life) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

ค.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  

000203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป                                  3(3-0-6) 
                (General Mathematics) 

       
     

             

02003105  การถ่ายภาพเบื้องต้น                               3(2-2-5) 
                (Basic Photography) 

       
 
          

     
 
   

040113005 เคมีในชีวิตประจ าวัน                              3(3-0-6) 
                (Chemistry in Everyday Life) 

                         

040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน                           3(3-0-6)      
                (Physics in Everyday Life) 

                         

040313017 ทักษะการออกก าลังกายและกีฬา                3(3-0-6) 
                (Exercise Skill and Sport) 

    
 

  
 

  
  

  
  

    
  

    
 

 
 

 
 

040433002 อาหารในชีวิตประจ าวัน                           3(3-0-6) 
                (Food in Daily Life) 

 
  

 
    

  
    

 
  

 
      

 

040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต ์     3(3-0-6) 
                (Computer System and Applications) 

   
 

 
   

  
 

 
 

 
   

     
 

  

ง.กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  

080303501 บาสเกตบอล                                        1(0-2-1) 
                 (Basketball) 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
080303502 วอลเลย์บอล                                        1(0-2-1) 
                 (Volleyball) 

 
 

 
 

  
 

  
 

   
 

      
 

 
 

 
 

        
 

080303503 แบดมินตัน                                          1(0-2-1) 
                (Badminton) 

 
 

 
   

   
    

       
 

 
 

 
         

 
080303504 ลีลาศ                                                1(0-2-1) 
                (Dancing) 

 
 

 
   

   
    

       
 

 
 

 
         

 
080303505 เทเบิลเทนนิส                                       1(0-2-1) 
                (Table Tennis) 

 
 

 
   

   
    

       
 

 
 

 
         

 
จ.กลุ่มวิชาบูรณาการ  

040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ                     3(3-0-6) 
                (Design Thinking) 
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3.2 ผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหมวดวิชาฉพาะมีความหมายดังนี้  
คุณธรรม จริยธรรม 

1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ความรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ

เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

3.  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

 ทักษะทางปัญญา 
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ด๊ 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่  ๆ 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนที่ หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษา ไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคม
ได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
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3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายได้อย่างคุ้นเคย 

และใช้ค าศัพท์เฉพาะได้พอสมควรเพื่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้ 
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
4.  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
5. สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) ของกลุ่มวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
หมวดวชิาเฉพาะ  

ก. กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน  

- กลุ่มวชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์  

040113001 เคมีส าหรับวิศวกร                                  3(3-0-6) 
                 (Chemistry for Engineers)                          
040113002 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร                     1(0-3-1) 
                 (Chemistry Laboratory for Engineers)                          
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                          3(3-0-6) 
                (Engineering Mathematics I)                          
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                          3(3-0-6) 
                 (Engineering Mathematics II)                          
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3                          3(3-0-6) 
                (Engineering Mathematics III)                          
040203212 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง                      3(3-0-6) 
                (Advanced Engineering Mathermatics)                          
040313005 ฟิสิกส์ 1                                             3(3-0-6) 
                 (Physics I) 

                         
040313006 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1                                1(0-2-1) 
                 (Physics Laboratory I) 

                         
040313007 ฟิสิกส์ 2                                             3(3-0-6) 
                 (Physics II) 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
040313008 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2                                1(0-2-1) 
                 (Physics Laboratory II) 

                         
040503011 สถิติส าหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์         3(3-0-6) 
                 (Statistics for Engineers and Scientists)                          
- กลุ่มวชิาพื้นฐานทางวิศวกรรม  

010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน                            3(3-0-6) 
                (Basic Electrical Engineering)                          
010113852 ปฏิบัติการไฟฟา้พื้นฐาน                           1(0-3-1) 
                 (Basic Electrical Laboratory)                          
010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม                           3(2-2-5) 
                 (Engineering Drawing)                          
010213525 วัสดุวิศวกรรม                                      3(3-0-6) 
                 (Engineering Materials) 

                         
010403005 การแนะน าวิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น            1(1-0-2) 
                (Introduction to Engineering)                          
010623001 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ                           3(3-0-6) 
                (Thermodynamics of Materials)                          
010623003 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในกรรมวิธีทางวัสด ุ   3(3-0-6) 
                (Transport Phenomena in Materials Processing)                          

010623005 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์                        3(2-2-5) 
                ส าหรับวิศวกรรมวัสดุ  
               (Computer Programming for 
                Materials Engineering) 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
010623006 กลศาสตร์วิศวกรรมส าหรบัวิศวกรรมวัสด ุ     3(3-0-6) 
                (Engineering Mechanics for Materials  
                Engineering) 

                         

010623007 กลศาสตร์ของวัสดุ                                 3(3-0-6) 
                (Mechanics of Materials)                          

ข. กลุ่มวชิาชีพ  

- กลุ่มวชิาพื้นฐานทางวิศวกรรมวัสด ุ  

010623101 การเลือกใช้วัสดุ                                    3(3-0-6) 
                (Materials Selection)                          

010623102 โลหวิทยากายภาพ                                 3(3-0-6) 
                (Physical Metallurgy)                          

010623103 ปฏิบัติการโลหวิทยากายภาพ                      1(0-2-1) 
                (Laboratory on Physical Metallurgy) 

               

010623104 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ                         3(3-0-6) 
                (Mechanical Behavior of Materials)                          

010623105 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ                            1(0-2-1) 
                (Materials Testing Laboratory)                          

010623106 เคมีไฟฟ้าเชิงวัสดุ                                   3(3-0-6) 
                (Materials Electrochemisty) 

                         

010623107 ปฏิบัติการเคมีไฟฟ้าของวสัดุ                     1(0-2-1) 
                (Laboratory on Materials Electrochemistry) 

                      

010623108 การเสื่อมสภาพทางเคมีของวัสดุ                 3(3-0-6)      
                (Chemical Degradation of Materials) 

                         
 

010623109 การวิเคราะห์การเสียหายของวัสดุ               3(3-0-6)      
                 (Failure Analysis of Materials) 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
010623110 การวิเคราะห์ลักษณะสมบตัิของวัสดุ            3(3-0-6) 
                (Materials Characterization) 



                

010623111 การขึ้นรูปโลหะ                                     3(3-0-6) 
                (Metal Forming) 

                         

010623112 ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะ                        1(0-2-1) 
                 (Laboratory on Metal Forming) 

           

010623119 การทดสอบโดยไม่ท าลาย                         3(3-0-6) 
                 (Non-Destructive Testing) 

 
                       



 

010623120 ฝึกงานทางวิศวกรรมวัสดุ                   0(240 ชั่วโมง) 
                (Materials Engineering Internship) 

 
                       



 

010623121 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ  1                        1(0-2-1) 
                (Materials Engineering Project I) 

                         

010623122 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ  2                        3(0-6-3) 
                (Materials Engineering Project II) 

                         

010623123 การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์                      3(2-2-5) 
                ในงานวิศวกรรมวัสด ุ
                (Computer Application in  
                Materials Engineering) 

                         

- กลุ่มวชิาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสด ุ 

 - วชิาด้านโลหะ (Metal)  
010623115 วิศวกรรมพื้นผิว                                    3(3-0-6) 
                (Surface Engineering) 

 
                       



 

010623118 ไทรโบโลยี                                           3(3-0-6) 
                (Tribology) 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
010623201 โลหวิทยาของโลหะกลุ่มเหล็ก                    3(3-0-6) 
                 และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก     
                 (Ferrous and Non-ferrous Metallurgy) 

 

                        

010623202 ปฏิบัติการโลหวิทยาของโลหะกลุ่มเหล็ก        1(0-2-1) 
                 และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
                   (Ferrous and Non-ferrous Metallurgy Laboratory) 

                         

010623203 วัสดุนอกกลุ่มโลหะ                                3(3-0-6) 
                 (Non-Metallic Materials) 

                         

010623204 โลหวิทยาการสกัด                                 3(3-0-6) 
                 (Extractive Metallurgy) 

                         

010623205 วิศวกรรมการหล่อโลหะ                           3(3-0-6) 
                 (Foundry Engineering) 

                        


 

010623206 ปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อโลหะ              1(0-2-1) 
                 (Foundry Engineering Laboratory) 

                         

010623207 โลหวิทยาการเชื่อม                                3(3-0-6) 
                (Welding Metallurgy) 

                         

010623208 ปฏิบัติการโลหวิทยาการเชื่อม                    1(0-2-1) 
                (Welding Metallurgy Laboratory) 

           

010623209 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า                      3(3-0-6) 
                 Iron and Steel Making) 

                        


 

010623210 กรรมวิธีการแข็งตัว                                3(3-0-6) 
                 (Solidification Processing) 

                         

010623211 การอบชุบความรอ้นโลหะ                        3(3-0-6) 
                 (Heat Treatment of Metals) 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
010623212 ปฏิบัติการการอบชุบความร้อนโลหะ            1(0-2-1) 
                 (Laboratory on Heat Treatment of Metals)  

                         

010623213 โลหวิทยาผง                                        3(3-0-6) 
                (Powder Metallurgy) 

                         

010623214 วิศวกรรมการกัดกร่อน                            3(3-0-6) 
                 (Corrosion Engineering) 

 
                        

010623215 การป้องกันการกัดกร่อนแบบแคโทดิก          3(3-0-6) 
                 (Cathodic Corrosion Protection) 

 
                        

010623216 เหล็กกล้าไร้สนิม                                   3(3-0-6) 
                 (Stainless Steels) 

 
                       



 

010623217 วัสดุใช้งานที่อุณหภูมิสูง                           3(3-0-6) 
                 (High-Temperature Materials) 

 
                        

010623218 เทคโนโลยีการผลิตอะลูมิเนียม                   3(3-0-6) 
                 (Aluminium Processing Technology) 

 
                        

010623219 การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงของโลหะ             3(3-0-6) 
                และการป้องกัน                                                            
                (High Temperature Corrosion and Protection  
                of Metals) 

 

                        

010623222 การจัดท าเอกสารงานเช่ือมส าหรับ              3(3-0-6) 
                อุปกรณ์ที่มีแรงดัน                                                           
                (Welding Procedure Qualification for Pressure  
                Vessel Equipment) 

 

                       

 

010623223 การจัดท าเอกสารงานเช่ือมส าหรับ              3(3-0-6) 
                งานโครงสร้าง                                         
                (Welding Procedure Qualification for Structure) 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
010623224  เทคโนโลยีการรีด                                  3(3-0-6) 
                 (Rolling Technology) 

 
                       



 

010623225  กลศาสตร์การแตกหกัของวัสดุ                  3(3-0-6) 
                 (Fracture Mechanics of Materials) 

 
                    

010623226  การป้องกันการกัดกร่อนด้วย                    3(3-0-6) 
                 ชั้นเคลือบโลหะและชั้นเคลือบอนินทรีย ์
                 (Metallic and Other Inorganic Coating for  
                 corrosion Prevention) 

 

                    

010623227  การออกแบบและเลือกใชเ้หล็กกล้า            3(3-0-6) 
                 (Steel Design and Selection) 

 
                    

- วิชาดา้นพอลิเมอร์และพอลิเมอร์เชิงประกอบ 
  (Polymer and Polymer Matrix Composite) 



010623331 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์              3(3-0-6) 
                (Structure and Properties of Polymer) 

 
                        

010623332 วัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ                       3(2-2-5) 
                 Polymer Matrix Composite Materials) 

 
                        

010623333 การน าวัสดุเชิงประกอบกลับมาขึ้นรูปใหม่      3(3-0-6) 
                 (Recycling of Composite Materials) 

 
                        

010623334 วัสดุเชิงประกอบส าหรับบรรจุภัณฑ์             3(3-0-6) 
                 (Composite Materials for Packaging) 

 
                        

010623335 วัสดุธรรมชาติเชิงประกอบ                        3(3-0-6) 
                 (Natural Composite Materials) 

 
                       

 

010623336 พอลิเมอร์ผสม                                      3(3-0-6) 
                (Polymer Blends) 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
010623337 เทคโนโลยียาง                                      3(3-0-6) 
                 (Rubber Technology) 

                         

010623338  กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์                    3(3-0-6) 
                 (Polymer Processing) 

                

010623339 การตรวจสอบลักษณะของพอลิเมอร์            3(3-0-6) 
                (Polymer Characterization) 

                         

010623341 ปฏิบัติการวัสดพุอลิเมอร์เชิงประกอบ           1(0-2-1) 
                (Polymer Matrix Compostie  
                Materials Laboratory) 

                         

010623342 ปฏิบัติการเทคโนโลยยีาง                          1(0-2-1)  
                (Rubber Technology Laboratory) 

                         

- วิชาดา้นวัสดุนาโน (Nano Materials)  

010623424 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้นส าหรับวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) 
                (Introduction to Nanotechnology for Materials  
                Engineering) 

                

010623425  วัสดุฉลาด                              3(3-0-6) 
                 (Smart Materials) 

                

010623426 นาโนพอลิเมอร์                                     3(2-2-5) 
                 (Nanopolymer) 

                        

010623428 พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต                         3(3-0-6) 
               (Polymer Nanocomposites) 

                        

010623429 วัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์                            3(3-0-6) 
                (Electronics Materials) 

        
 

                

- วิชาดา้นนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลติวัสด ุ 
  (Inovative Material Processing) 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
010623521 การผลิตอัตโนมัติ                                   3(3-0-6) 
                (Manufacturing Automation) 

                        

010623522 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ                   3(3-0-6) 
                (Computer-aided Design) 

                        

010623523 การควบคุมแบบโปรแกรมได้                     3(3-0-6) 
                 (Programmable Logic Control) 

                      

010623526 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมวัสดุ               3(3-0-6) 
                 (Numerical Methods for Materials Engineering) 

                         

010623527 ความปลอดภัยในวิศวกรรมวัสดุ                  3(3-0-6) 
                 (Safety in Materials Engineering) 

                         

010623528 พลังงานและสิ่งแวดล้อมในวิศวกรรมวัสดุ       3(3-0-6) 
                    (Energy and Environment in Materials  
                 Engineering) 

 

                        

010623601 การบริหารงานอุตสาหกรรม                      3(3-0-6) 
                (Industrial Management) 

                    

010623602 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม                3(3-0-6) 
                (Industrial Cost Analysis) 

                    

010623614 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                           3(3-0-6)      
                (Engineering Economy) 

                         

010623615 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 1                 3(3-0-6) 
                (Special Topic in Materials Engineering I) 

 
                        

010623616 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 2                 3(3-0-6) 
                (Special Topic in Materials Engineering II) 

 
                        

010623617 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 3                 3(3-0-6) 
                (Special Topic in Materials Engineering III) 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
010623701 โครงสร้างและสมบัติของเซรามิกส์                               3(3-0-6) 
                 (Structure and Properties of Ceramic)                          

- วิชาดา้นการซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 
(Maintenance of Railway System) 

 

010623801 ระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น และความปลอดภัย             3(3-0-6) 
             (Railway Systems and Safety) 

                         

010623802 การซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น                    3(3-0-6) 
             (Introduction to Maintenance and Repair of  
                Locomotives and Rolling Stock) 

                        
 
 

 
010623803 การซ่อมบ ารุงระบบช่วงล่างรถไฟ                              3(3-0-6) 
             (Introduction to Maintenance and Repair of  
                Locomotive Suspension) 

                         

010623804 วิชามาตรฐานการซ่อมบ ารุง 3(3-0-6) 
              (Railway and Application and Quality Standard)                          
010623805 การกัดกร่อนและการสึกหรอในระบบราง                     3(3-0-6) 
                (Corrosion and Wear of Locomotives and Rolling Stock)                          
010623806 การผลิต การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมหัวรถไฟ          3(3-0-6) 
                และยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยระบบราง  
             (Manufacturing, Maintenance, and Repair of  
                Locomotives and Rolling Stock) 

                         

010623807 การออกแบบระบบรางและการซ่อมบ ารุง                     3(3-0-6) 
                (Railway Structural Design and Maintenance)                          
010623808 วศิวกรรมทางรถไฟและการบ ารุงรักษา                        3(3-0-6) 
                (Railway Track Engineering and Maintenance)                          
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นอกจากนี้มีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO) ให้อยู่ในรูปแบบ Student Outcome, 
(SO) ของหลักสูตรภายใต้กรอบการจัดการหลักสูตรเพ่ือขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET/TABEE 
ดังนี้   

 SO1 ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน
โดยท าการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

 SO2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือสร้างค าตอบที่ตรงกับ
ความต้องการโดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก 
วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสมของ
สาขาวิชา  

 SO3 ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
 SO4 ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชซาชีพ ในงาน

ด้านวิชาชีพวิศวกรรม และท าการตัดสินในบนพ้ืนฐานการค านึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทาง
วิศวกรรมต่อสังคมโลก เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสังคมศาสตร์ 

 SO5 ความสามารถในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้น า ในการ
สร้างเป้าหมาย การวางแผน ท างานได้ทันตามก าหนดและสามารถสร้างความร่วมมือและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานร่วมกัน 

 SO6 ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมูลและใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล 

 SO7 ความสามารถในการค านึงถึงการหาความรู้ใหม่ หาแนวทางในการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้ 
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ตาราแผนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ (SO) กับมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

TQF 
2.1, 2.2, 
2.3, 3.3, 

5.2 

TQF 
1.4, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.3, 4.5, 

5.5 

TQF 
1.3, 4.1, 

5.4 
 
 

TQF 
1.1, 1.2, 
1.5, 3.1, 

4.5 

TQF 
1.2, 1.3, 
4.2, 4.3, 
4.4, 5.4 

TQF 
1.4, 2.3, 
2.4, 2.5, 
3.2, 3.3, 
5.1, 5.2, 

5.5 

TQF 
3.4, 3.5, 
4.3, 5.3 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
       

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

       

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์

       

4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
วิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

       

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
วิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

TQF 
2.1, 2.2, 
2.3, 3.3, 

5.2 

TQF 
1.4, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.3, 4.5, 

5.5 

TQF 
1.3, 4.1, 

5.4 
 
 

TQF 
1.1, 1.2, 
1.5, 3.1, 

4.5 

TQF 
1.2, 1.3, 
4.2, 4.3, 
4.4, 5.4 

TQF 
1.4, 2.3, 
2.4, 2.5, 
3.2, 3.3, 
5.1, 5.2, 

5.5 

TQF 
3.4, 3.5, 
4.3, 5.3 

2. ความรู้  
1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

       

2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม        

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง        

4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

       

5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

TQF 
2.1, 2.2, 
2.3, 3.3, 

5.2 

TQF 
1.4, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.3, 4.5, 

5.5 

TQF 
1.3, 4.1, 

5.4 
 
 

TQF 
1.1, 1.2, 
1.5, 3.1, 

4.5 

TQF 
1.2, 1.3, 
4.2, 4.3, 
4.4, 5.4 

TQF 
1.4, 2.3, 
2.4, 2.5, 
3.2, 3.3, 
5.1, 5.2, 

5.5 

TQF 
3.4, 3.5, 
4.3, 5.3 

3. ทักษะทางปัญญา  
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ด๊        
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 
       

3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

       

4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จาก
เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

       

5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่  ๆ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

TQF 
2.1, 2.2, 
2.3, 3.3, 

5.2 

TQF 
1.4, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.3, 4.5, 

5.5 

TQF 
1.3, 4.1, 

5.4 
 
 

TQF 
1.1, 1.2, 
1.5, 3.1, 

4.5 

TQF 
1.2, 1.3, 
4.2, 4.3, 
4.4, 5.4 

TQF 
1.4, 2.3, 
2.4, 2.5, 
3.2, 3.3, 
5.1, 5.2, 

5.5 

TQF 
3.4, 3.5, 
4.3, 5.3 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

       

2) สามารถเป็นผู้ ริ เริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิง
สร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

       

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง 
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

       

4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

       

5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

TQF 
2.1, 2.2, 
2.3, 3.3, 

5.2 

TQF 
1.4, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.3, 4.5, 

5.5 

TQF 
1.3, 4.1, 

5.4 
 
 

TQF 
1.1, 1.2, 
1.5, 3.1, 

4.5 

TQF 
1.2, 1.3, 
4.2, 4.3, 
4.4, 5.4 

TQF 
1.4, 2.3, 
2.4, 2.5, 
3.2, 3.3, 
5.1, 5.2, 

5.5 

TQF 
3.4, 3.5, 
4.3, 5.3 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่
หลากหลายได้อย่างคุ้นเคย และใช้ค าศัพท์เฉพาะได้พอสมควรเพ่ือการ
ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้ 

       

2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์        

3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

       

4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

       

5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ (SO) ของหลักสูตรสู่รายวิชาของกลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 

รายวิชา 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

TQF 
2.1, 2.2, 
2.3, 3.3, 

5.2 

TQF 
1.4, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.3, 4.5, 

5.5 

TQF 
1.3, 4.1, 

5.4 
 
 

TQF 
1.1, 1.2, 
1.5, 3.1, 

4.5 

TQF 
1.2, 1.3, 
4.2, 4.3, 
4.4, 5.4 

TQF 
1.4, 2.3, 
2.4, 2.5, 
3.2, 3.3, 
5.1, 5.2, 

5.5 

TQF 
3.4, 3.5, 
4.3, 5.3 

010013016 
 

การเขียนแบบวิศวกรรม                                       3(2-2-5) 
(Engineering Drawing)        

010113851 
 

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน                                        3(3-0-6) 
(Basic Electrical Engineering)        

010113852 
 

ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน                                       1(0-3-1) 
(Basic Electrical Laboratory)        

010213525 
 

วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) 
(Engineering Materials)        

010403005 
 

การแนะน าวิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น*                       1(1-0-2) 
(Introduction to Engineering)        

010623001 
 

อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ*                                      3(3-0-6) 
(Thermodynamics of Materials)        

010623003 
 

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

010623005 
 

การโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรบัวิศวกรรมวสัดุ*          3(2-2-5) 
(Computer Programming for Materials Engineering)        
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รายวิชา 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

TQF 
2.1, 2.2, 
2.3, 3.3, 

5.2 

TQF 
1.4, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.3, 4.5, 

5.5 

TQF 
1.3, 4.1, 

5.4 
 
 

TQF 
1.1, 1.2, 
1.5, 3.1, 

4.5 

TQF 
1.2, 1.3, 
4.2, 4.3, 
4.4, 5.4 

TQF 
1.4, 2.3, 
2.4, 2.5, 
3.2, 3.3, 
5.1, 5.2, 

5.5 

TQF 
3.4, 3.5, 
4.3, 5.3 

010623006 
 

กลศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมวัสดุ                   3(3-0-6) 
(Engineering Mechanics for Materials Engineering)        

010623007 
 

กลศาสตร์ของวัสดุ*                                            3(3-0-6) 
(Mechanics of Materials)        

010623101 
 

การเลือกใช้วัสดุ*                                               3(3-0-6) 
(Materials Selection)        

010623102 
 

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

010623103 
 

ปฏิบัติการโลหวิทยากายภาพ*                                1(0-2-1) 
(Laboratory on Physical Metallurgy)        

010623104 
 

พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ*                                    3(3-0-6) 
(Mechanical Behavior of Materials)        

010623105 
 

ปฏิบัติการทดสอบวสัดุ*                                       1(0-2-1) 
(Materials Testing Laboratory)        

010623106 
 

เคมีไฟฟ้าเชิงวัสดุ*                                              3(3-0-6) 
(Materials Electrochemistry)        

010623107 
 

ปฏิบัติการเคมไีฟฟ้าของวัสดุ*                                1(0-2-1) 
(Laboratory on Materials Electrochemistry)        
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รายวิชา 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

TQF 
2.1, 2.2, 
2.3, 3.3, 

5.2 

TQF 
1.4, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.3, 4.5, 

5.5 

TQF 
1.3, 4.1, 

5.4 
 
 

TQF 
1.1, 1.2, 
1.5, 3.1, 

4.5 

TQF 
1.2, 1.3, 
4.2, 4.3, 
4.4, 5.4 

TQF 
1.4, 2.3, 
2.4, 2.5, 
3.2, 3.3, 
5.1, 5.2, 

5.5 

TQF 
3.4, 3.5, 
4.3, 5.3 

010623108 
 

การเสื่อมสภาพทางเคมีของวัสดุ*                            3(3-0-6) 
(Chemical Degradation of Materials)        

010623109 
 

การวิเคราะห์ความเสยีหายของวัสดุ*                        3(3-0-6) 
(Failure Analysis of Materials)        

010623110 
 

การวิเคราะหล์ักษณะสมบตัิของวัสดุ*                       3(3-0-6) 
(Materials Characterization)        

010623111 
 

การขึ้นรูปโลหะ*                                                3(3-0-6) 
(Metal Forming)        

010623112 
 

ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะ*                                   1(0-2-1) 
(Laboratory on Metal Forming)                                             

010623119 
 

การทดสอบโดยไม่ท าลาย*                                    3(2-2-5) 
(Non-Destructive Testing)        

010623120 
 

ฝึกงานทางวิศวกรรมวสัดุ                                0(240ช่ัวโมง) 
(Materials Engineering Internship)        

010623121 
 

โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 1*                                    1(0-6-3) 
(Materials Engineering Project I        

010623122 
 

โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 2*                                    3(0-6-3) 
(Materials Engineering Project II)        
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รายวิชา 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

TQF 
2.1, 2.2, 
2.3, 3.3, 

5.2 

TQF 
1.4, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.3, 4.5, 

5.5 

TQF 
1.3, 4.1, 

5.4 
 
 

TQF 
1.1, 1.2, 
1.5, 3.1, 

4.5 

TQF 
1.2, 1.3, 
4.2, 4.3, 
4.4, 5.4 

TQF 
1.4, 2.3, 
2.4, 2.5, 
3.2, 3.3, 
5.1, 5.2, 

5.5 

TQF 
3.4, 3.5, 
4.3, 5.3 

010623123 
 

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมวสัดุ*        3(2-2-5) 
(Computer Application in Materials Engineering)        

010623115 
 

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

010623118 
 

ไทรโบโลยี                                                       3(3-0-6) 
(Tribology)        

010623201 
 

โลหวิทยาของโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก    3(3-0-6) 
(Ferrous and Non-ferrous Metallurgy)        

010623202 
 

ปฏิบัติการโลหวิทยาของโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหลก็    1(0-2-1) 
(Ferrous and Non-ferrous Metallurgy Laboratory)        

010623203 
 

วัสดุนอกกลุ่มโลหะ                                             3(3-0-6) 
(Non-Metallic Materials)        

010623204 
 

โลหวิทยาการสกดั                                              3(3-0-6) 
(Extractive Metallurgy)        

010623205 
 

วิศวกรรมการหล่อโลหะ                                       3(3-0-6) 
(Foundry Engineering)        

010623206 
 

ปฏิบัติการวศิวกรรมการหล่อโลหะ                           1(0-2-1) 
(Foundry Engineering Laboratory)        
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รายวิชา 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

TQF 
2.1, 2.2, 
2.3, 3.3, 

5.2 

TQF 
1.4, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.3, 4.5, 

5.5 

TQF 
1.3, 4.1, 

5.4 
 
 

TQF 
1.1, 1.2, 
1.5, 3.1, 

4.5 

TQF 
1.2, 1.3, 
4.2, 4.3, 
4.4, 5.4 

TQF 
1.4, 2.3, 
2.4, 2.5, 
3.2, 3.3, 
5.1, 5.2, 

5.5 

TQF 
3.4, 3.5, 
4.3, 5.3 

010623207 
 

โลหวิทยาการเช่ือม                                             3(3-0-6) 
(Welding Metallurgy)        

010623208 
 

ปฏิบัติการโลหวิทยาการเชื่อม                                1(0-2-1) 
(Welding Metallurgy Laboratory)        

010623209 
 

การผลิตเหล็กและเหล็กกลา้                                  3(3-0-6) 
(Iron and Steel Making)        

010623210 
 

กรรมวิธีการแข็งตัว                                             3(3-0-6) 
(Solidification Processing)        

010623211 
 

การอบชุบความร้อนโลหะ                                     3(3-0-6) 
(Heat Treatment of Metals)        

010623212 
 

ปฏิบัติการการอบชุบความร้อนโลหะ                        1(0-2-1) 
(Laboratory on Heat Treatment of Metals)        

010623213 
 

โลหวิทยาผง                                                     3(3-0-6) 
(Powder Metallurgy)        

010623214 
 

วิศวกรรมการกัดกร่อน                                         3(3-0-6) 
(Corrosion Engineering)        

010623215 
 

การป้องกันการกัดกร่อนแบบแคโทดิก                       3(3-0-6) 
(Cathodic Corrosion Protection)        
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รายวิชา 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

TQF 
2.1, 2.2, 
2.3, 3.3, 

5.2 

TQF 
1.4, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.3, 4.5, 

5.5 

TQF 
1.3, 4.1, 

5.4 
 
 

TQF 
1.1, 1.2, 
1.5, 3.1, 

4.5 

TQF 
1.2, 1.3, 
4.2, 4.3, 
4.4, 5.4 

TQF 
1.4, 2.3, 
2.4, 2.5, 
3.2, 3.3, 
5.1, 5.2, 

5.5 

TQF 
3.4, 3.5, 
4.3, 5.3 

010623216 
 

เหล็กกล้าไร้สนิม                                                3(3-0-6) 
(Stainless Steels)        

010623217 
 

วัสดุใช้งานท่ีอุณหภูมสิูง                                        3(3-0-6) 
(High-Temperature Materials)        

010623218 
 

เทคโนโลยีการผลติอะลูมิเนียม                               3(3-0-6) 
(Aluminium Processing Technology)        

010623219 
 

การกัดกร่อนที่อุณหภูมสิูงของโลหะและการป้องกัน       3(3-0-6) 
(High Temperature Corrosion and  
Protection of Metals) 

       

010623222 
 

การจัดท าเอกสารงานเชื่อมส าหรับอุปกรณ์ที่มีแรงดัน     3(3-0-6)                     
(Welding Procedure Qualification 
for Pressure Vessel Equipment) 

       

010623223 
 

การจัดท าเอกสารงานเชื่อมส าหรบัเหลก็โครงสร้าง         3(3-0-6) 
(Welding Procedure Qualification  
for Structure) 

       

010623224 
 

เทคโนโลยีการรีด                                               3(3-0-6) 
(Rolling Technology)        

010623225 
 

กลศาสตร์การแตกหักของวัสดุ                                3(3-0-6) 
(Fracture Mechanics of Materials)        
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รายวิชา 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

TQF 
2.1, 2.2, 
2.3, 3.3, 

5.2 

TQF 
1.4, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.3, 4.5, 

5.5 

TQF 
1.3, 4.1, 

5.4 
 
 

TQF 
1.1, 1.2, 
1.5, 3.1, 

4.5 

TQF 
1.2, 1.3, 
4.2, 4.3, 
4.4, 5.4 

TQF 
1.4, 2.3, 
2.4, 2.5, 
3.2, 3.3, 
5.1, 5.2, 

5.5 

TQF 
3.4, 3.5, 
4.3, 5.3 

010623226 
 

การป้องกันการกัดกร่อนด้วยชั้นเคลือบโลหะ               3(3-0-6) 
และช้ันเคลือบอนินทรีย ์
(Metallic and other inorganic coating for corrosion 
prevention) 

       

010623227 
 

การออกแบบและเลือกใช้เหล็กกลา้             3(3-0-6) 
(Steel design and selection)         

010623331 
 

โครงสร้างและสมบตัิของพอลิเมอร์      3(3-0-6) 
(Structure and Properties of Polymer) 

       

010623332 
 

วัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ                                    3(2-2-5) 
(Polymer Matrix Composite Materials) 

       

010623333 
 

การน าวัสดเุชิงประกอบกลับมาขึ้นรูปใหม่                   3(3-0-6) 
(Recycling of Composite Materials) 

       

010623334 
 

วัสดุเชิงประกอบส าหรับบรรจุภณัฑ์                          3(3-0-6) 
(Composite Materials for Packaging) 

       

010623335 
 

วัสดุธรรมชาติเชิงประกอบ                      3(3-0-6) 
(Natural Composite Materials)  

       

010623336 
 

พอลิเมอรผ์สม                                                  3(3-0-6) 
(Polymer Blends) 
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รายวิชา 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

TQF 
2.1, 2.2, 
2.3, 3.3, 

5.2 

TQF 
1.4, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.3, 4.5, 

5.5 

TQF 
1.3, 4.1, 

5.4 
 
 

TQF 
1.1, 1.2, 
1.5, 3.1, 

4.5 

TQF 
1.2, 1.3, 
4.2, 4.3, 
4.4, 5.4 

TQF 
1.4, 2.3, 
2.4, 2.5, 
3.2, 3.3, 
5.1, 5.2, 

5.5 

TQF 
3.4, 3.5, 
4.3, 5.3 

010623337 
 

เทคโนโลยียาง                                                   3(3-0-6) 
(Rubber Technology) 

       

010623338 
   

กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์                                 3(3-0-6)                     
(Polymer Processing) 

       

010623339 
 

การตรวจสอบลักษณะของพอลิเมอร์                        3(3-0-6) 
(Polymer Characterization) 

       

010623341 
 

ปฏิบัติการวสัดุพอลิเมอรเ์ชิงประกอบ                       1(0-2-1) 
(Polymer Matrix Composite Materials laboratory) 

       

010623342 
 

ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง                                      1(0-2-1) 
(Rubber Technology Laboratory) 

       

010623424 
 

นาโนเทคโนโลยเีบื้องต้นส าหรับวศิวกรรมวสัดุ             3(3-0-6) 
(Introduction to nanotechnology for materials 
engineering) 

       

010623425 
 

วัสดุฉลาด                                                        3(3-0-6) 
(Smart Materials) 

       

010623426 
 

นาโนพอลิเมอร์                                                 3(2-2-5) 
(Nano Polymer) 

       

010623428 
 

พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต                                     3(3-0-6) 
(Polymer Nanocomposites) 
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รายวิชา 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

TQF 
2.1, 2.2, 
2.3, 3.3, 

5.2 

TQF 
1.4, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.3, 4.5, 

5.5 

TQF 
1.3, 4.1, 

5.4 
 
 

TQF 
1.1, 1.2, 
1.5, 3.1, 

4.5 

TQF 
1.2, 1.3, 
4.2, 4.3, 
4.4, 5.4 

TQF 
1.4, 2.3, 
2.4, 2.5, 
3.2, 3.3, 
5.1, 5.2, 

5.5 

TQF 
3.4, 3.5, 
4.3, 5.3 

010623429 
 

วัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์                                         3(3-0-6) 
(Electronics Materials) 

       

010623521 
 

การผลิตอัตโนมัต ิ                                        3(3-0-6) 
(Manufacturing Automation) 

       

010623522 
 

คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ                               3(3-0-6) 
(Computer-aided Design)        

010623526 
 

วิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมวสัด ุ                          3(3-0-6) 
(Numerical Methods for Materials Engineering)        

010623527 
 

ความปลอดภัยในวิศวกรรมวัสดุ                              3(3-0-6) 
(Safety in Materials Engineering) 

       

010623528 
 

พลังงานและสิ่งแวดล้อมในวิศวกรรมวัสดุ                   3(3-0-6) 
(Energy and Environment in Materials Engineering) 

       

010623601 
 

การบริหารงานอุตสาหกรรม                                  3(3-0-6) 
(Industrial Management) 

       

010623602 
 

การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม                             3(3-0-6) 
(Industrial Cost Analysis)        

010623613 
 

การควบคุมและจดัการคณุภาพ                              3(3-0-6) 
(Quality Control and Management)        

         



                                                                    117                                                                              มคอ.2 

 

 

รายวิชา 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

TQF 
2.1, 2.2, 
2.3, 3.3, 

5.2 

TQF 
1.4, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.3, 4.5, 

5.5 

TQF 
1.3, 4.1, 

5.4 
 
 

TQF 
1.1, 1.2, 
1.5, 3.1, 

4.5 

TQF 
1.2, 1.3, 
4.2, 4.3, 
4.4, 5.4 

TQF 
1.4, 2.3, 
2.4, 2.5, 
3.2, 3.3, 
5.1, 5.2, 

5.5 

TQF 
3.4, 3.5, 
4.3, 5.3 

010623614 
 

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                                        3(3-0-6) 
(Engineering Economy)        

010623615 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 1                        3(3-0-6) 
(Special Topic in Materials Engineering I) 

       

010623616 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 2                             3(3-0-6) 
(Special Topic in Materials Engineering II) 

       

010623617 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 3                             3(3-0-6) 
(Special Topic in Materials Engineering III) 

       

010623701 
 

โครงสร้างและสมบตัิของเซรามิกส ์                     3(3-0-6) 
(Structure and Properties of Ceramic) 

       

010623801 
 

ระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น และความปลอดภัย           3(3-0-6) 
(Railway Systems and Safety) 

       

010623802 
 

การซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น                  3(3-0-6) 
(Introduction to Maintenance and Repair of 
Locomotives and Rolling Stock) 

       

010623803 
 

การซ่อมบ ารุงระบบช่วงล่างรถไฟ                            3(3-0-6) 
(Introduction to Maintenance and Repair of Locomotive 
Suspension) 
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รายวิชา 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 

TQF 
2.1, 2.2, 
2.3, 3.3, 

5.2 

TQF 
1.4, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.3, 4.5, 

5.5 

TQF 
1.3, 4.1, 

5.4 
 
 

TQF 
1.1, 1.2, 
1.5, 3.1, 

4.5 

TQF 
1.2, 1.3, 
4.2, 4.3, 
4.4, 5.4 

TQF 
1.4, 2.3, 
2.4, 2.5, 
3.2, 3.3, 
5.1, 5.2, 

5.5 

TQF 
3.4, 3.5, 
4.3, 5.3 

010623804 
 

มาตรฐานการซ่อมบ ารุง                                       3(3-0-6) 
(Railway and Application and Quality Standard) 

       

010623805 
 

การกัดกร่อนและการสึกหรอของระบบขนส่งทางราง     3(3-0-6) 
(Corrosion and Wear of Locomotives and Rolling Stock)        

010623806 
 

การผลิต การบ ารุงรักษาและการซอ่มแซมหัวรถไฟและ    
ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยระบบราง                        3(3-0-6) 
(Manufacturing and Maintenance of Locomotive and 
Rolling Stock) 

       

010623807 
 

การออกแบบระบบรางและการซอ่มบ ารุง             3(3-0-6) 
(Railway Structural Design and Maintenance) 

       

010623808 
 

วิศวกรรมทางรถไฟและการบ ารุงรกัษา                      3(3-0-6) 
(Railway Track Engineering and Maintenance)        
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
     ไม่มี 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังส าเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 การส ารวจภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบงานอาชีพ 

2.2.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยการส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น  ๆ 

2.2.3 การขอความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ร่วมปรับปรุงหลักสูตร และตรวจสอบ
หลักสูตร 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) ศึกษาครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือ

เทียบเท่า 
3) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
        ขั้นที่ 1 :  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เข้าใจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์ 
พ่ีเลี้ยง เพื่อให้ค าแนะน าต่าง  ๆ แก่อาจารย์ใหม่ 
 ขั้นที่ 2 :  ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง  ๆ 
 ขั้นที่ 3 :  ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของภาควิชา และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ภาควิชาต้องด าเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 
 ขั้นที่ 4 :  อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 ขั้นที่ 5 :  มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจน
รายวิชาที่จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 ขั้นที่ 6 :  ทดลองสอนและประเมินการสอน 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
             2.1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสอง
หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุก
คนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
             2.1.2 อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่าง  ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง  ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิง
พัฒนาการของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอนโดย
อย่างน้อยต้องอบรมปีละ 10 ชั่วโมง 
 2.1.3 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2.1.4 จัดเวทีให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยภาคละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาการสอน 

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
          2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอ่ืน   ๆ 

เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น 
   2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
   2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
   2.2.4 จัดการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วม

เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
   2.2.5 การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
   2.2.6 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการน าเสนอผลงานวิจัย การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

 1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น กรณีหลักสูตร
ปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 
 1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน 
 1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัต/ิให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
 1.4 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียน การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
2. บัณฑิต 

2.1 ให้มีการส ารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปี จากภาวการณ์ได้งานท าของ
บัณฑิต และจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความต้องการแรงงาน  

2.2 ให้มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป  

2.3 ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 

3. นักศึกษา 

3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ในข้อใดข้อหนึ่ง  
3.1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาประเภทช่าง

อุตสาหกรรม 
3.1.2 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน

คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทราวงศึกษาธิการรับรอง 

3.1.3 ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามระเบียบการคัดเลือกของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
3.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถแยกเป็นข้อได้ดังนี้  

3.2.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงใน
รายวิชาต่าง ๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา  

3.2.2 มีผู้ช่วยสอนประจ าห้องปฏิบัติการ/โรงประลองที่มีความรู้เกี่ยวปฏิบัติการ  
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3.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการร่วมกิจกรรมการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ  

 
4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่  
4.1.1 อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
        เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
4.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  
4.1.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
        นักศึกษาและมีประสบการณ์ทางวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพใน 
        สาขาวิชาที่สอน  

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ 
การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร คณาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล
และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความ

เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง  
 
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

5.1 น าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบัณฑิต มาประกอบการปรับปรุง
พัฒนาเนื้อหาที่ทาการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับผู้ใช้งานบัณฑิต  

5.2 การเข้าร่วมการแข่นขันในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือให้เกิดส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของนักศึกษา 

5.3 การดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนจะปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร CUPT QA ในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้  

5.3.1จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5.3.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
5.3.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
5.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด 
5.3.5 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ 

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้  
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(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

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

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 จัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับนักศึกษาใช้ในการเรียนรู้หรือค้นคว้านอกเวลาเรียน 
6.2 จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 
6.3 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงงานย่อยในรายวิชาทางด้านวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้น า 
     ความรู้ทางทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติและใช้งานจริง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่  
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวิชา 
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

- √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีน
การสอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพหลักสตูร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

- - - - √ 

  



                                                                    125                                                                              มคอ.2 

 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่
ละวิชา โดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง  ๆ ในงานจริง เพ่ือให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ท าการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 
เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน  ในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้
ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง  ๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้
แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปราย น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกั น   นอกจากนี้ 
ควรสอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอนต่าง  ๆ 
เหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีความรู้ใน
เรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะ
การใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ในตนเองและวิชาชีพ      
        กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก  ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ
จากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควร
จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้า
ได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรียนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหา
ที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะน าข้อมูลมาปรับปรุงแผนและวิธีการสอนในเทอมถัดไปให้เหมาะสม 

 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์ การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี โดยเน้นการติดตาม
ประเมินนักศึกษาว่ามีขีดความสามารถในการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหน และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมี
การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือท าการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่
ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น  ๆ ได้ทันที ซึ่งจะ
เป็นการปรับปรุงย่อย และการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวกหมายเลข 1 
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
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รายละเอียดการก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุของ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตเป็น ดังนี้ 

 
0 1 0 6 x x x x x 

 
 

                                         เป็นการจัดล าดับรายวิชาที่จัดให้เรียนตามหมวดวิชาโดยเริ่ม 
                                         จาก 01 เป็นต้นไป 
 
    แทนกลุ่มวิชา/หมวดวิชา/แขนงวิชา 
    0 คือ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
    1 คือ กลุ่มวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
    2 คือ กลุ่มวิชาวิศวกรรมโลหการ 
    3 คือ กลุ่มวิชาพอลิเมอร์และพอลิเมอร์เชิงประกอบ 
    4 คือ กลุ่มวิชาวัสดุนาโน 
             5 6 และ 7 คือ กลุ่มวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ 
                                          8 คือ กลุ่มวิชาด้านการซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 
    8 คือ กลุ่มวิชาด้านการซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 

แทนระดับการศึกษา 
    3 คือ ปริญญาตรี 
    5 คือ ปริญญาโท 
    7 คือ ปริญญาเอก 
    แทนสาขาวิชา 
    1 คือ เทคโนโลยีการผลิต 
    2 คือ วิศวกรรมวัสดุ 
    3 คือ วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม 
    แทนภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 
 
    แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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technique.” Materials Today: Proceedings. 5. 9651–9657. 

นายธ ารงค์สิน สิริพงษ์สกุล 

1. Somrerk Chandra-Ambhorn, Sompong Chueaprakha, Thamrongsin Siripongsakul 
(2019). “High-temperature oxidation of the dissimilar weld between AISI 304L and 
Fe-15.6Cr-8.5Mn using Ar and Ar-4%N2 shielding gas.” Anti-Corrosion Methods and 
Materials. 66 (2). pp. 210-214. 

นายธนศักดิ์ นิลสนธ ิ
1. S. Chandra-ambhorn, J. Tungtrongpairoj, A. Jutilarptavorn, T. Nilsonthi, T. 

Somphakdee (2018). “On the Hot-rolled Recycled Carbon Steels: Their Oxide 
Formation, Pickling Ability and Scale Adhesion.” Anti-Corrosion Methods and 
Materials. DOI: 10.1108/ACMM-07-2018-1974. 

นายจิตตกร ทรงต่อศรีสกุล 
1. สมควร วัฒนกิจไพบูลย์ และ จิตตกร ทรงต่อศรีสกุล, “การศึกษาการน าเส้นใยกาบมะพร้าวมาใช้

เป็นวัสดุเสริมแรง”, วารสาร Engineering Today ปีที่ 3 ฉบับที่ 34 เดือนตุลาคม 2548, หน้า 
128-131. 

นายภูตินันท์ เอื้อวงษ์สุวรรณ 

1. Thodsaratpreeyakul, W. , Kataoka, A. , Ichikawa, H. , Imajo, A. , Uawongsuwan, P. , 
Negoro, T., ... & Hamada, H. (2017). “Study on the Effective of Utilization in Vent-
Type Injection Molding.” Key Engineering Materials, 728. 
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นายปิโยรส พรหมดิเรก 

1. P. Promdirek, G. Lothongkum, Y. Wouters, S. Chandra-ambhorn, A. Galerie (2010). 
“Effect of humidity on the corrosion kinetics of ferritic stainless steels subjected to 
synthetic biogas.” Materials Science Forum. 696. 417-422 

นายกฤตธี เอียดเหตุ 
1. C. Singhatham, K. Eidhed (2016). “The Study of Welding Repair Parameters of 

Tube 35Cr-45Ni-Nb Alloy of the Ethylene Heating Furnace.” Key Engineering 
Materials. 848. pp. 35-38.    

นางสาวธนพร โรจน์หิรัญสกุล 
1. B Gwalani, T Alam, C Miller, T Rojhirunsakool, YS Kim, SS Kim, MJ Kaufman, Yang 

Ren, R Banerjee (2016). “Experimental investigation of the ordering pathway in a 
Ni-33 at.% Cr alloy.” Acta Materialia. 115. pp. 372-384. 

นางสาวอทิตยา โต๊ะสัน 
1.   A.  Tohsan, S.  Joomcom, W.  Limphirat (2018) .  “ Structural evolution of sulfidic 

linkages in natural rubber latex medical gloves revealed by X- ray near edge 
absorption structure.” Materials Today: Proceedings. 5 (3). 9584-9589. 

นายเจนณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ 
1.    J. Tungtrongpairoj (2018). “Contribution to estimate the Multiphase Streaming 

Flow in the Dripping Zone of Blast Furnaces.” Volume 2/2019, Shaker Verlag, 
Aachen. 
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ภาคผนวกหมายเลข 6 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความตามมาตรฐานวุฒิ 
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ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
 องค์ประกอบขององค์ความรู้ที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จ าแนกเป็น
ขอบเขตองค์ความรู้ที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง 
(Applied Mathematics, Computer and Simulations) 

2. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องในด้านกลศาสตร์ 
(Mechanics) 

3. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล 
(Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 

4. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 
(Chemistry and Materials) 

5. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน 
(Energy) 

6. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electricity and Electronics) 

7. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ 
(System Management) 

8. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
(Biology Health and Environment) 
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ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะตามเนื้อหาสาระส าคัญด้านสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. กลุ่มความรู้ด้านธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials) 
010213525  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  ×  ×     
010623102  โลหวิทยากายภาพ  
                 (Physical Metallurgy) 

 ×  ×     

010623108  การเสื่อมสภาพทางเคมีของวัสดุ  
                 (Chemical Degradation of Materials) 

  × ×    × 

010623201  โลหวิทยาของโลหะกลุ่มเหล็ก 
                 และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
                 (Ferrous and Non-ferrous Metallurgy) 

 ×  ×     

010623203  วัสดุนอกกลุ่มโลหะ  
                 (Non-Metallic Materials) 

× ×  ×  ×   

010623331  โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ 
                 (Structure and Properties of Polymer) 

 ×  ×     

2. กลุ่มกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 
010623001  อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ  
                 (Thermodynamics of Materials) 

×  × × ×    

010623003  กลศาสตร์ของวัสดุ  
                 (Mechanics of Materials) 

×  × × ×    

010623106  เคมีไฟฟ้าเชิงวัสดุ  
                 (Materials Electrochemistry) 

   × ×    

010623111  การข้ึนรูปโลหะ  
                 (Metal Forming) 

× × ×      

010623116  การทดสอบโดยไม่ท าลาย  
                 (Non-Destructive Testing) 

  × ×  ×   

010623204  โลหวิทยาการสกัด  
                 (Extractive Metallurgy) 

  × ×     

010623205  วิศวกรรมการหล่อโลหะ  
                 (Foundry Engineering) 

×  × ×     

010623207  โลหวิทยาการเชื่อม  
                 (Welding Metallurgy) 

 × × ×     

010623211  การอบชุบความร้อนโลหะ  
                 (Heat Treatment of Metals) 

 × × ×     
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010623213  โลหวิทยาผง  
                 (Powder Metallurgy) 

 ×  ×     

3. กลุ่มการวิเคราะห์และตรวจสอบวัสดุ (Materials Analysis and Testing) 
010623104  พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ  
                 (Mechanical Behavior of Materials) 

 × × ×     

010623105  ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ  
                 (Materials Testing Laboratory) 

 × × ×     

010623109  การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ                               
                 (Failure Analysis of Materials) 

× ×  ×     

010623110  การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ 
                 (Materials Characterization) 

×  × × × ×   

4. กลุ่มการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ  
(Integration of Materials Engineering Techniques) 
010623101  การลือกใช้วัสดุ  
                 (Materials Selection) 

× × × × × × × × 

010623121 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 1  
                (Materials Engineering Project I) 

× × × × × × × × 

010623122 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 2  
                (Materials Engineering Project II) 

× × × × × × × × 
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ภาคผนวกหมายเลข 7 
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
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รายละเอียด 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ.2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ.2558 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

-------------------------------------------- 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558  
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราว
ประชุมครั้งที ่2/2563  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
3. หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้กับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  
      4.1 เพ่ือปรับโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

4.2 เพ่ือการขอรับรองหลักสูตร Accreditation Board for Engineering and Technology: ABET 
หรือ Thailand Accreditation Body for Engineering Education: TABEE 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

5.1 ปรับจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจาก 141 หน่วยกิต เป็น 142 หน่วยกิต 
5.2 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
จากการปรับปรุงท าให้หน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปลี่ยนไป แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุ่มวิชา 
จ านวนหน่วยกิตหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2558 
จ านวนหน่วยกิตหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
ก.กลุ่มวิชาภาษา 
ข.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ค.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ง.กลุ่มวิชาพลศึกษา 

15 
7 
6 
2 

12 
7 
6 
2 

จ. กลุ่มวิชาบูรณาการ - 3 
รวม 30 30 

 
5.2.1 เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา จ านวน 3 รายวิชา 
 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
080103012 การอ่าน 1 

(Reading I) 
วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษ 2 

3(3-0-6) 
 

080103030 
 

การอ่านเชิงวิชาการ 
(Academic Reading) 
วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษ 2 

3(3-0-6) 
 

080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 
(English Conversation I) 
วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษ 2 

3(3-0-6) 080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ 
(English Conversation) 
วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษ 2 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2  

(English Conversation II) 
วิชาบังคับก่อน : การสนทนา
ภาษาอังกฤษ 1 

3(3-0-6) 080103035  ทักษะการน าเสนอ 
(Oral Presentation) 
วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษ 2 

3(3-0-6) 

 
5.3 หมวดวิชาเฉพาะ 
 การปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ 
ชื่อกลุ่มวิชาปี พ.ศ. 2558 หน่วยกิต ชื่อกลุ่มวิชาปี พ.ศ. 2563 หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 24 ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 30 
ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 27 ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 26 
ค. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมวัสด ุ 33 ค. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมวัสดุ 38 
ง. กลุ่มวิชาวสัดุขั้นสงูและนวัตกรรมการผลิตวัสดุ 21 ง. กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสด ุ 12 

รวม 105 รวม 106 
 

การปรับปรุงชื่อหมวดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 การเปลี่ยนชื่อหมวดในหมวดวิชาเฉพาะ 

ชื่อหมวดวิชาเฉพาะ  
ในหลักสูตรฉบับปีพ.ศ. 2558 

ชื่อหมวดวิชาเฉพาะ  
ในหลักสูตรฉบับปีพ.ศ. 2563 

ก.กลุ่มวิชาแกน ก.กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
   - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
   - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
ข.กลุ่มวิชาชีพ ข.กลุ่มวิชาชีพ 
   - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมวัสดุ    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมวัสดุ 
   - กลุ่มวิชาวัสดุขั้นสูงและนวัตกรรมการผลิตวัสดุ    - กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ 

 
เปลี่ยนรหัสรายวิชาในหมวดวชิาเฉพาะ จ านวน 2 รายวิชา ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 การเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

010403001 การเขียบแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 

3(2-2-5) 
 

010013016 
 

การเขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 

3(2-2-5) 
 

010403002 วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

3(3-0-6) 010213525 วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

3(3-0-6) 
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 5.4 การยกเลิกรายวิชาเดิม 
   5.4.1 กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 3 รายวิชา 

080103012 การอ่าน 1 3(3-0-6) 
 (Reading I) 
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 (English Conversation I) 
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 (English Conversation II) 

 

  5.4.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม จ านวน 3 รายวิชาดังนี้ 

010403006 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ   1(1-0-2) 
 (Work Ethics) 
010623002 กลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Materials) 
010623004 กลศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics for Materials Engineering) 

 

 5.4.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมวัสดุ จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

010623113 สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ 2(0-4-6) 
 (Materials Engineering Seminar) 
010623114 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 3(0-6-3) 
 (Materials Engineering Project) 

 

 5.4.3 กลุ่มวิชาวัสดุข้ันสูงและนวัตกรรมการผลิตวัสดุ จ านวน 26 รายวิชา ดังนี้ 

010623117 ปฏิบัติการการทดสอบโดยไม่ท าลาย 1(0-2-1) 
 (Non-Destructive Testing Laboratory) 
010623220 การศึกษาหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 1 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Metallurgical Engineering I) 
010623221 การศึกษาหัวขอ้พิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 2 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Metallurgical Engineering II) 
010623340 การศึกษาหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์                           3(3-0-6) 
 (Special Topic in Polymer Engineering) 
010623427 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าระดับไมโครและนาโน 3(3-0-6) 
 (Micro and Nano Electromechanical System) 
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010623430 วัสดุใช้ในร่างกาย  3(3-0-6) 
 (Biocompatible Materials) 
010623431 การศึกษาหัวข้อพิเศษทางวัสดุนาโน 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Nano Materials) 
010623520 วิศวกรรมเครื่องมือ 3(3-0-6) 
 (Tools Engineering) 
010623523 การควบคุมแบบโปรแกรมได้ 3(3-0-6) 
 (Programmable Logic Control) 
010623524 ทักษะการแก้ปัญหาและหลักการวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ 1(0-3-1) 
 (Problem Solving Skills and Research Methodology  

in Materials Engineering) 
010623525 วิธีเชิงวิเคราะห์ส าหรับวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Analytical Methods for Materials Engineering) 
010623529 การศึกษาหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Materials Engineering) 
010623530 การศึกษาหัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมการผลิตวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Inovative Materials Processing) 
010623531 หลักการนวัตกรรมทางวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Principles of Materials Engineering Innovation) 
010623532 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและภาวะสร้างสรรค์

ส าหรับนวัตกรทางวัสดุ 
3(3-0-6) 

 (Thinking-skills Development and Creativity for  
Material Innovators) 

010623603 การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Work Study) 
010623604 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Plant Design 
010623605 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
 (Production Planning and Control) 
010623606 การวิจัยการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 (Operations Research) 
010623607 การวิเคราะห์พัสดุคงคลัง 3(3-0-6) 
 (Inventory Analysis) 
010623608 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6) 
 (Manufacturing Process) 
010623609 วิศวกรรมคุณค่า 3(3-0-6) 
 (Value Engineering) 
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010623610 การจัดการงานซ่อมบ ารุง 3(3-0-6) 
 (Maintenance Management) 
010623611 การออกแบบการทดลองทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Experimental Design) 
010623612 การควบคุมมลภาวะในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Pollution Control) 
010623702 เทคโนโลยีแก้ว 3(3-0-6) 
 (Glass Technology) 

 

a. การเพิ่มรายวิชาใหม ่
  5.5.1 กลุ่มวิชาภาษา เพิ่มจ านวน 4 รายวิชา 

080103030 การอ่านเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 (Academic Reading) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite : 080103002 English II 
                  กลยุทธ์การอ่าน การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านโดยเน้นเนื้อหาเชิง
วิชาการ 
                  Reading strategies, reading ability development, focusing on 
academic topics. 

 
080103033 การเขียนเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Writing) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite : 080103002 English II 
                  หลักและการฝึกเขียนเชิงธุรกิจ จดหมายเชิงธุรกิจ การเขียนบันทึก
ข้อความ และรายงาน การเขีนอธิบายกราฟส าหรับน าเสนองานเชิงธุรกิจ 
                  Principles and practices of writing for business, businsee 
correspondence, writing memos and reports, describing graphs for business 
presentation 

 
080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (English Conversation) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite : 080103002 English II 
                  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการพูด การฟัง และการออกเสียง
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณืต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
                  English communication skills with an emphasis on speaking, 
listensing, and pronunciation; functional languages in daily conversation. 
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080103035 ทักษะการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 (Oral Presentation) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite : 080103002 English II 
                 ทักษะการพูดเพ่ือการน าเสนอเชิงวิชาการและธุรกิจแบบเตรียมตัวและไม่
เตรียมตัว 
                  English oral presentation skills for academic and business 
purposes; prepared and impromptu presentations. 

 
i. กลุ่มวิชาบูรณาการ เพิ่มจ านวน 1 รายวิชา 

040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Design Thinking) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักออกแบบที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บริการ และกลยุทธ์ให้เป็นนวัตกรรม การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การนิยามและการตีกรอบปัญหา การ
ระดมความคิด การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ การท างานเป็นทีมและสภาวะแวดล้อม
ในการท างานที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และแนวคิด 
                  Design thinking for designers to develop products, services and 
strategies to innovations, human- centered design via following processes: 
empathy, define, ideate, prototype and test.  Team- working and working 
environment to support creativity and ideas. 

 
ii. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มจ านวน 2 วิชา 

040113007 เคมีอินทรีย์ 3(0-6-3) 
 (Organic Chemistry) 
 วิชาบังคับก่อน : 040113001 เคมีส าหรับวศิวกร 
 Prerequisite : 040113001 Chemistry for Engineers 
                  ทฤษฎีและโครงสร้างของสารอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเรียกชื่อ
สารอินทรีย์ การวิเคราะห์และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ สารประกอบอะลิฟาติก 
สารอะโรมาติก อัลคิลเฮไลด์ อัลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเทอร์ กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์
ของกรดคาร์บอกซิลิก อัลดีไฮด์ คีโตน เอมีน พอลิเมอร์ และ ปฎิกิริยาการเกิด พอลิเมอร์ 
                 Theory and structure of organic compounds, physical 
properties, nomenclatures, analyses and reactions of organic compounds, 
aliphatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, alkyl halide, alcohols 
phenols, and ethers, carboxylic acids, functional derivatives of carboxylic 
acids, aldehydes, ketones, amines, polymers and polymerization. 
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040203212 คณิตศาสตร์วิศวกรรมข้ันสูง 3(0-6-3) 
 (Advanced Engineering Mathematics) 
 วิชาบังคับก่อน : 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
 Prerequisite : 040203211 Engineering Mathematics III 
                  การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น อนุกรมฟูเรียร์ 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการพาราโบลิก สมการอิลิปติก สมการไฮเพอร์โบลิก การ
ประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยกับปัญหาด้านวิศวกรรมศาสตร์ การแปลงฟูเรียร์ 
                  Laplace transform, system of linear ordinary differential 
equations, Fourier series, partial differential equation, parabolic equation, 
elliptic equation, hyperbolic equation, applications of partial differential 
equations to engineering problems, Fourier transform. 

 
iii. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม เพิ่มจ านวน 2 รายวิชา 

010623006 กลศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมวัสดุ  3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics for Materials Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 และ 

                    040313005 ฟิสิกส์ 1 
 Prerequisite : 040203111 Engineering Mathematics I and 

                   040313005 Physics I 
                  ระบบแรง แรงลัพธ์ แผนภาพอิสระของวัตถุ สมดุลของแรง ระบบและ
ผลลัพธ์ของแรงต่าง ๆ ที่กระท าต่อวัตถุ จุดศูนย์ถ่วงและจุดศูนย์กลางของวัตถุ แรงเสียด
ทาน การวิเคราะห์โครงสร้างโครงถัก โมเมนต์ โมเมนต์ความเฉื่อยของพ้ืนที่ 
                  Forces system; resultant forces; free body diagram; equilibrium 
of forces; system and resultant of forces acting to body; centroid and center 
of gravity of body; friction force; analysis of truss structure; moment; 
moment of inertial of an area 

 
010623007 กลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623006 กลศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมวัสดุ 
 Prerequisite :  010623006 Engineering Mechanics for Materials 

Engineering 
                   ความเค้นและความเครียด สมบัติทางกลของของแข็ง การบิดของเพลา 
ความเค้นและการเปลี่ยนรูปทรงของคาน การโก่งของคาน แผนภาพของโมเมนต์ดัดและ
แผนภาพแรงเฉือน ความเค้นในระนาบ ความเครียดในระนาบ วงกลมของโมร์ เสถียรภาพ
ของการสมดุลและการโก่งเดาะของเสายาว 
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                  Stress and strain; mechanical properties of solid; torsion of 
sharft; stress and deformation of beam; deflection of beam; bending 
moment diagam and shear diagram; plane-stress; plane-strain; Mohr’s circle; 
stability of equilibrium and buckling of column. 

 
iv. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมวัสดุ จ านวน 5 รายวิชา 

010623119 การทดสอบโดยไม่ท าลาย 3(2-2-5) 
 (Non-Destructive Testing) 
 วิชาบังคับก่อน :  
 Prerequisite :  
                  หลักการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย การตรวจสอบด้วยสายตา การตรวจสอบ
โดยใช้สารแทรกซึมของเหลว การตรวจสอบโดยใช้กระแสไหลวน การตรวจสอบโดยใช้ผง
แม่เหล็ก การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงอัลตราโซนิก การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี 
การตรวจสอบโดยไม่ท าลายด้วยวิธีเฉพาะแบบอ่ืน  ๆ การเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้วิ
ของธีการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 
                  Nondestructive testing principle; visual testing; liquid penetrant 
testing; eddy current testing; magnetic particle testing; ultrasonic testing; 
radiographic testing; nondestructive testing by other specific methods; 
comparision and application of nondestructive testing methods. 

 
010623120 ฝึกงานทางวิศวกรรมวัสดุ 0(240 ชั่วโมง) 
 (Materials Engineering Internship)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
ฝึกงานในสถานประกอบการ สถาบัน องค์กรใด ๆ ทั้งภาคเอกชนหรือภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิศวกรรมวัสดุ เป็นเวลา 240 ชั่วโมงหรือมากกว่า โดยการวัดผลเป็นแบบ S-U 
                   Internship in any enterprises, institutions, agencies of both 
private and government that related to materials engineering for 240 hours 
or more by evaluation as S or U 

 
010623121 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 1 1(0-2-1) 
 (Materials Engineering Project I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
                  วรรณกรรมปริทัศน์ การเลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ การก าา
หนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงงาน การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวางแผน
การด าเนินงานตลอดโครงงานและด าเนินงานตามแผน การเขียนรายงานการเตรียม
โครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ การน าเสนอโครงงาน 
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                  Literature review; selection of related topic in materials 
engineering; determination of objectives and scope of the project; study of 
relevant theories; project planning and continuation of the pre- project 
section; materials engineering pre-project proposal writing; presentation. 

 
010623122 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 2 3(0-6-3) 
 (Materials Engineering Project II) 
 วิชาบังคับก่อน : 010623121 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 1 
 Prerequisite : 010623121 Materials Engineering Project I 
                  การด าเนินโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุต่อเนื่องจากโครงงานทางวิศวกรรม
วัสดุ 1 ให้เสร็จสมบูรณ์ การเขียนรายงานโครงงานวิศวกรรมวัสดุ การพูดน าเสนอรายงาน 
                  Fulfillment of the materials engineering project continued from 
materials engineering project I; materials engineering project report writing; 
oral presentation. 

 
010623123 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมวัสดุ 3(2-2-5) 
 Computer Application in Materials Engineering 
 วิชาบังคับก่อน : 010623005 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 

                    วิศวกรรมวัสดุ 
 Prerequisite : 010623005 Computer Programming for Materials   

                   Engineering 
                   วิธีเชิงตัวเลขส าหรับการแก้ปัญหาของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ พ้ืนฐาน
การสร้างแบบจ าลอง การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันข้อมูลน าเข้าและส่งออกในการค านวณเอน
ทาลปี เอนโทรปี พลังงานอิสระของระบบทางโลหะวิทยาทั่วไป การเขียนโปรแกรมเพ่ือ
พัฒนาแผนภูมิสองเฟสจากการใส่ข้อมูลทางเทอร์โมไดนามิกส์ของผู้ใช้ การจ าลองการ
ตอบสนองทางกลเบื้องต้นของวัสดุทั่วไป 
                  Numerical methods for solution of ordinary differential 
equations, Fundamentals of Modeling, Application of data input and output 
functions in computing enthalpy, entropy, free energy of common 
metallurgical systems, Writing a program to develop binary phase diagram 
from user input thermodynamics data, Basic mechanical responses 
simulation of common materials. 

 
 
 
 
 



                                                                  167                                มคอ.2 
    

 

v. กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ จ านวน 4 รายวิชา 
010623227 การออกแบบและเลือกใช้เหล็กกล้า 3(3-0-6) 
 (Steel design and selection) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การรู้จักประเภทและสมบัติด้านโลหวิทยาของเหล็กกล้า ซึ่งสามารถน าไป 
ออกแบบและประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมด้านเหล็กกล้าโครงสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมเคมี ระบบท่อในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และภาชนะรับแรงดัน พ้ืนฐานการ
ค านวณเชิงตัวเลขและการจ าลองส าหรับการออกแบบและเลือกใช้เหล็กกล้าในการ
ประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ  
 The classification of steels and their properties for designing 
and applying in structural steel; automotive; chemical industries, piping 
system in petrochemical plants, and pressure vessels.  The principle of 
numerical calculation and modeling for steel design and selection in various 
applications. 

 
010623615 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 1 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Materials Engineering I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 หวัข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมวัสดุ 1 
 Interesting topics in Materials Engineering I 

 
010623616 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 2 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Materials Engineering II) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 หวัข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมวัสดุ 2 
 Interesting topics in Materials Engineering II 

 
010623617 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 3 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Materials Engineering III) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 หวัข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมวัสดุ 3 
 Interesting topics in Materials Engineering III 
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 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ แสดงได้ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างใหม่ 
(หน่วยกิต) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

> 30 
> 72 
> 6 

30 
105 
6 

30 
106 
6 

จ านวนรวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 120 141 142 
  
 
7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 7.1 ชื่อหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร 
 7.1.1 ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

  
 7.1.2 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หมวดวิชา 
หลักสูตร  

ฉบับปี พ.ศ. 2558 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
 (หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษา 
   1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   1.4 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 
   1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
   2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
   2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
   2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

30 
15 
7 
6 
2 
- 

105 
24 
27 
33 
21 
6 

30 
12 
7 
6 
2 
3 

106              
30 
26 
38 
12 
6 

จ านวนหน่วยกิตรวม 141 142 
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7.2 รายวิชาในหลักสูตร 
  7.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 7.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา  

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา          หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) รหัสวิชา        ชื่อวิชา            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
080103001 ภาษาอังกฤษ 1 

(English I) 
              3(3-0-6) 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 

(English I) 
              3(3-0-6) 

080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
(English II) 

              3(3-0-6) 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
(English II) 

              3(3-0-6) 

เลือกจากวิชาต่อไปนีจ้ านวน 9 หน่วยกิต เลือกจากวิชาต่อไปนีจ้ านวน 6 หน่วยกิต 
080103012 การอ่าน 1 

(Reading I) 
              3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา   

080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 
(English Conversation I) 

              3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา   

080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2  
(English Conversation II) 

              3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา   

080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
(English for Work) 

              3(3-0-6)    

   080103030 การอ่านเชิงวิชาการ 
(Academic Reading) 

3(3-0-6) 

   080103033 การเขียนเชิงธุรกิจ 
(Business Writting) 

3(3-0-6) 

   080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ 
(English Conversation) 

3(3-0-6) 

   080103035 ทักษะการน าเสนอ 
(Oral Presentation) 

3(3-0-6) 

      
           หรือเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
           ทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน 

หรือเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
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 7.2.1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
หลักสตูรฉบับปี พ.ศ.2558 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2563 

รหัสวิชา        ช่ือวิชา         หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) รหัสวิชา        ช่ือวิชา              หน่วยกิต            (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เลือกจากวิชาต่อไปนีจ้ านวน 7 หน่วยกิต ลงรายวิชาต่อไปนี้จ านวน 7 หน่วยกิต 

010813901 จริยธรรมในการท างาน 
(Ethics for Profession) 

1(1-0-2) 010813901 จริยธรรมในการท างาน 
(Ethics for Profession) 

1(1-0-2) 

เลือกจากวิชาต่อไปนีจ้ านวน 6 หน่วยกิต  
080203901 มนุษย์กับสังคม 

(Man and Society) 
3(3-0-6) 080203901 

 
มนุษย์กับสังคม 
(Man and Society) 

3(3-0-6) 

080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
(Social, Economics and Politics Dimension) 

3(3-0-6) 080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
(Social, Economics and Politics Dimension) 

3(3-0-6) 

080203904 
 
080203905 
 
080203907 
 
080303201 
 
080303601 
 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
(Law for Everyday Life) 
เศรษฐกิจกับชีวิตประจ าวัน 
(Economy and Everyday Life) 
ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน 
(Business and Everyday Life) 
การพูดเพื่อประสิทธิผล 
(Effective Speech) 
มนุษยสัมพันธ์ 
(Human Relations) 

  3(3-0-6) 
 

  3(3-0-6) 
 

  3(3-0-6) 
 

  3(3-0-6) 
 

  3(3-0-6) 
 

080203904 
 
080203905 
 
080203907 
 
 
 
 
 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
(Law for Everyday Life) 
เศรษฐกิจกับชีวิตประจ าวัน 
(Economy and Everyday Life) 
ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน 
(Business and Everyday Life) 
 

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

080303605 
 

สุขภาพเพื่อชีวิต 
(Healthy Life)       

  3(3-0-6)    

080303606 การคิดเชิงระบบและความคดิสร้างสรรค ์
(Systematic and Creative Thinking) 

  3(3-0-6)    

 หรือเลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตรห์มวดวิชาศึกษา
ทั่วไปท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน 

 หรือเลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
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 7.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ชื่อวิชา                หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ชื่อวิชา                  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
   040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
    (General Mathematics)  
      

 เลือกจากวิชาต่อไปนีจ้ านวน 6 หน่วยกิต   เลือกจากวิชาต่อไปนีจ้ านวน 3 หน่วยกิต  
020003105 การถ่ายภาพเบื้องต้น 3(2-2-5) 020003105 การถ่ายภาพเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 (Basic Photography)   (Basic Photography)  
   040113005 เคมีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
    (Chemistry in Everyday Life)  
   040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
    (Physics in Daily Life)  
040313017 ทักษะการออกก าลังกายและกีฬา 

(Exercise Skill and Sport) 
3(3-0-6) 040313017 ทักษะการออกก าลังกายและกีฬา 

(Exercise Skill and Sport) 
3(3-0-6) 

040433002 อาหารในชีวิตประจ าวัน 
(Food in Daily Life) 

3(3-0-6) 040433002 อาหารในชีวิตประจ าวัน 
(Food in Daily Life) 

3(3-0-6) 

040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ 
(Computer System and Applications) 

3(3-0-6) 040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ 
(Computer System and Applications) 

3(3-0-6) 

      
 หรือเลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน 
 หรือเลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษา 

ทั่วไปท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดย
ความเห็นชอบของภาควิชา 
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  7.2.1.4 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ   
 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ชื่อวิชา            หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ชื่อวิชา            หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เลือกจากวิชาต่อไปนีจ้ านวน 2 หน่วยกิต เลือกจากวิชาต่อไปนีจ้ านวน 2 หน่วยกิต 
080303501 บาสเกตบอล 

(Basketball) 
1(0-2-1) 080303501 บาสเกตบอล 

(Basketball) 
1(0-2-1) 

080303502 วอลเลย์บอล 
(Volleyball) 

1(0-2-1) 080303502 วอลเลย์บอล 
(Volleyball) 

1(0-2-1) 

080303503 แบดมินตัน 
(Badminton) 

1(0-2-1) 080303503 แบดมินตัน 
(Badminton) 

1(0-2-1) 

080303504 ลีลาศ 
(Dancing) 

1(0-2-1) 080303504 ลีลาศ 
(Dancing) 

1(0-2-1) 

080303505 เทเบิลเทนนสิ 
(Table Tennis) 

1(0-2-1) 080303505 เทเบิลเทนนสิ 
(Table Tennis) 

1(0-2-1) 

      
                   หรือเลือกจากกลุม่วิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                   ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือเปิดสอน 

                  หรือเลือกจากกลุม่วิชากีฬาและนันทนาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอืเปิดสอนโดยความ 
                  เห็นชอบของภาควิชา 

 
7.2.1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ 
 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ชื่อวิชา            หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ชื่อวิชา            หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 บังคับจากวิชาต่อไปนี้จ านวน 3 หน่วยกิต 
   040003004 กระบวนการคดิเชิงออกแบบ 

(Design Thinking)  
3(3-0-6) 
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7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
 7.2.2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
รหัสวิชา        ชื่อวิชา             หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง รหัสวิชา        ชื่อวิชา             หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง 

040113001 เคมีส าหรับวิศวกร 
(Chemistry for Engineers) 

 3(3-0-6) 
 

040113001 เคมีส าหรับวิศวกร 
(Chemistry for Engineers) 

 3(3-0-6) 
 

040113002 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกร 
(Chemistry Laboratory for Engineers) 

 1(0-3-1) 040113002 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกร 
(Chemistry Laboratory for Engineers) 

 1(0-3-1) 

   040113007 เคมีอินทรีย ์
(Organic Chemistry) 

3(3-0-6) 

040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
(Engineering Mathematics I) 

 3(3-0-6) 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
(Engineering Mathematics I) 

 3(3-0-6) 

040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
(Engineering Mathematics II) 

 3(3-0-6) 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
(Engineering Mathematics II) 

 3(3-0-6) 

040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
(Engineering Mathematics III) 

 3(3-0-6) 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
(Engineering Mathematics III) 

 3(3-0-6) 

   040203212 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 
(Advanced Engneering Mathematics) 

3(3-0-6) 

040313005 ฟิสิกส์ 1 
(Physics I) 

 3(3-0-6) 040313005 ฟิสิกส์ 1 
(Physics I) 

 3(3-0-6) 

040313006 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 
(Physics Laboratory I) 

 1(0-2-1) 040313006 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 
(Physics Laboratory I) 

 1(0-2-1) 

040313007 ฟิสิกส์ 2 
(Physics II) 
 
 
 
 

 3(3-0-6) 040313007 ฟิสิกส์ 2 
(Physics II) 

 3(3-0-6) 
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
รหัสวิชา        ชื่อวิชา             หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง รหัสวิชา        ชื่อวิชา             หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง 
040313008 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 

(Physics Laboratory II) 
 1(0-2-1) 
 

040313008 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 
(Physics Laboratory II) 

 1(0-2-1) 
 

040503011 สถิติส าหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร ์
(Statistics for Engineering and Scientists) 

 3(3-0-6) 
 

040503011 สถิติส าหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร ์
(Statistics for Engineering and Scientists) 

 3(3-0-6) 
 

 
 7.2.2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ชื่อวิชา                      หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ชื่อวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 27 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 26 หน่วยกิต 
   010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม 

(Engineering Drawing) 
 3(2-2-5) 

010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 
(Basic Electrical Engineering) 

 3(3-0-6) 010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 
(Basic Electrical Engineering) 

3(3-0-6) 

010113852 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน 
(Basic Electrical Laboratory) 

 1(0-3-1) 010113852 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน 
(Basic Electrical Laboratory) 

1(0-3-1) 

010403001 การเขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 

 3(2-2-5)  เปลี่ยนรหัสใหม ่  

010403002 วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

 3(3-0-6)  เปลี่ยนรหัสใหม ่  

   010213525 วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

3(3-0-6) 

010403005 การแนะน าวิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น 
(Introduction to Engineering) 
 
 

 1(1-0-2) 010403005 การแนะน าวิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น 
(Introduction to Engineering) 

1(1-0-2) 
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ชื่อวิชา                      หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ชื่อวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 27 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 26 หน่วยกิต 
010403006  จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

(Work Ethics) 
1(1-0-2)  ยกเลิก  

010623001 อุณหพลศาสตร์ของวัสด ุ
(Thermodynamics of Materials) 

 3(3-0-6) 010623001 อุณหพลศาสตร์ของวัสด ุ
(Thermodynamics of Materials) 

3(3-0-6) 

010623002 
 

กลศาสตร์ของวัสด ุ
 (Mechanics of Materials) 

 3(3-0-6) 
 

 ยกเลิก  

010623003 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในกรรมวธิีทางวัสดุ 
(Transport Phenomena in Materials Processing) 

 3(3-0-6) 
 

010623003 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในกรรมวธิีทางวัสดุ 
(Transport Phenomena in Materials Processing) 

3(3-0-6) 
 

010623004 กลศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมวัสด ุ
(Engineering Mechanics for Materials Engineering) 

 3(3-0-6)  ยกเลิก  

010623005 การโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรบัวิศวกรรมวสัดุ 
(Computer Programming for Materials Engineering) 

3(2-2-5) 
 

010623005 การโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรบัวิศวกรรมวสัดุ 
(Computer Programming for Materials Engineering) 

3(2-2-5) 
 

   010623006 
 

กลศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมวัสด ุ
(Engineering Mechanics for Materials Engineering) 

3(3-0-6) 
 

   010623007 กลศาสตร์ของวัสด ุ
 (Mechanics of Materials)  

3(3-0-6) 
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 7.2.2.3 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมวัสดุ 
 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ชื่อวิชา                       หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ชื่อวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมวัสดุ 33 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมวัสดุ 38 หน่วยกิต 
010623101 การเลือกใช้วัสด ุ

(Materials Selection) 
 3(3-0-6) 010623101 การเลือกใช้วัสด ุ

(Materials Selection) 
 3(3-0-6) 

010623102 โลหวิทยากายภาพ 
(Physical Metallurgy) 

 3(3-0-6) 010623102 โลหวิทยากายภาพ 
(Physical Metallurgy) 

 3(3-0-6) 

010623103 ปฏิบัติการโลหวิทยากายภาพ  
(Laboratory on Physical Metallurgy) 

 1(0-2-1) 010623103 ปฏิบัติการโลหวิทยากายภาพ  
(Laboratory on Physical Metallurgy) 

 1(0-2-1) 

010623104 พฤติกรรมเชิงกลของวัสด ุ
(Mechanical Behavior of Materials) 

 3(3-0-6) 010623104 พฤติกรรมเชิงกลของวัสด ุ
(Mechanical Behavior of Materials) 

 3(3-0-6) 

010623105 ปฏิบัติการทดสอบวสัด ุ
(Materials Testing Laboratory) 

 1(0-2-1) 010623105 ปฏิบัติการทดสอบวสัด ุ
(Materials Testing Laboratory) 

 1(0-2-1) 

010623106 เคมีไฟฟ้าเชิงวัสด ุ
(Materials Electrochemisty) 

 3(3-0-6) 010623106 เคมีไฟฟ้าเชิงวัสด ุ
(Materials Electrochemistry) 

 3(3-0-6) 

010623107 ปฏิบัติการเคมไีฟฟ้าของวัสด ุ
(Laboratory on Materials Electrochemisty) 

 1(0-2-1) 010623107 ปฏิบัติการเคมไีฟฟ้าของวัสด ุ
(Laboratory on Materials Electrochemistry) 

 1(0-2-1) 

010623108 
 

การเสื่อมสภาพทางเคมีของวัสด ุ
(Chemical Degradation of Materials) 

 3(3-0-6) 
 

010623108 
 

การเสื่อมสภาพทางเคมีของวัสด ุ
(Chemical Degradation of Materials) 

 3(3-0-6) 
 

010623109 
 

การวิเคราะห์ความเสยีหายของวัสดุ 
(Failure Analysis of Materials) 

 3(3-0-6) 010623109 
 

การวิเคราะห์ความเสยีหายของวัสดุ 
(Failure Analysis of Materials) 

 3(3-0-6) 

010623110 การวิเคราะหล์ักษณะสมบตัิของวัสด ุ
(Materials Characterization) 

 3(3-0-6) 010623110 การวิเคราะหล์ักษณะสมบตัิของวัสด ุ
(Materials Characterization) 

 3(3-0-6) 

010623111 
 

การขึ้นรูปโลหะ 
(Metal Forming) 
 
 

 3(3-0-6) 010623111 
 

การขึ้นรูปโลหะ 
(Metal Forming) 

 3(3-0-6) 
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ชื่อวิชา                       หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ชื่อวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมวัสดุ 33 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมวัสดุ 38 หน่วยกิต 
010623112 
 

ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะ 
(Laboratory on Metal Forming)                                

 1(0-2-1) 
 

010623112 
 

ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะ 
(Laboratory on Metal Forming)                                      

 1(0-2-1) 
 

010623113 สัมมนาวิศวกรรมวสัด ุ
(Materials Engineering Seminar) 

 2(0-4-6)  ยกเลิก  

010623114 โครงงานวิศวกรรมวัสด ุ
(Materials Engineering Project ) 

 3(0-6-3) 
 

 ยกเลิก  

   010623119 การทดสอบโดยไม่ท าลาย 
(Non-Destructive Testing) 

3(2-2-5) 

   010623120 ฝึกงานทางวิศวกรรมวสัด ุ
(Materials Engineering Internship) 

0(240ช่ัวโมง) 

   010623121 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 1 
(Materials Engineering Project I) 

1(0-6-3) 

   010623122 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 2 
(Materials Engineering Project II) 

3(0-6-3) 

   010623123 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมวสัด ุ
(Computer Application in Materials Engineering) 

3(2-2-5) 

   010623526 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมวสัด ุ
(Numerical Methods for Materials Engineering) 

3(3-0-6) 
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7.2.2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมวสัด ุ

หลักสตูรฉบับป ีพ.ศ.2558 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ช่ือวิชา            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ช่ือวิชา                     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวชิาวัสดุขั้นสูงและนวัตกรรมการผลิตวัสดุ 21 หน่วยกิต 
เลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี ้

กลุ่มวชิาด้านโลหะ 

กลุ่มวชิาเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ 15 หน่วยกิต 
เลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี ้

กลุ่มวชิาด้านโลหะ 
010623115 
 

วิศวกรรมพื้นผิว 
(Surface Engineering) 

  3(3-0-6) 
 

010623115 
 

วิศวกรรมพื้นผิว 
(Surface Engineering) 

  3(3-0-6) 
 

010623116 
 

การทดสอบโดยไม่ท าลาย 
(Non-Destructive Testing) 

  3(3-0-6) 
 

 
 

เปลี่ยนรหัส ยา้ยกลุม่   
 

010623117 
 

ปฏิบัติการการทดสอบโดยไม่ท าลาย 
(Non-Destructive Testing Laboratory) 

  1(0-2-1) 
 

 ยกเลิก    
 

010623118 
 

ไทรโบโลย ี
(Tribology) 

  3(3-0-6) 
 

010623118 
 

ไทรโบโลย ี
(Tribology 

  3(3-0-6) 
 

010623201 
 

โลหวิทยาของโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
(Ferrous and Non-ferrous Metallurgy) 

3(3-0-6) 
 

010623201 
 

โลหวิทยาของโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
(Ferrous and Non-ferrous Metallurgy) 

  3(3-0-6) 
 

010623202 
 

ปฏิบัติการโลหวิทยาของโลหะกลุม่เหล็กและโลหะนอก
กลุ่มเหล็ก 
(Ferrous and Non-ferrous Metallurgy 
Laboratory) 

1(0-2-1) 010623202 
 

ปฏิบัติการโลหวิทยาของโลหะกลุม่เหล็กและโลหะนอกกลุ่ม
เหล็ก 
(Ferrous and Non-ferrous Metallurgy Laboratory) 

  1(0-2-1) 

010623203 
 

วัสดุนอกกลุ่มโลหะ 
(Non-Metallic Materials) 

3(3-0-6) 
 

010623203 
 

วัสดุนอกกลุ่มโลหะ 
(Non-Metallic Materials) 

3(3-0-6) 
 

010623204 โลหวิทยาการสกดั 
(Extractive Metallurgy) 

3(3-0-6) 
 

010623204 
 

โลหวิทยาการสกดั 
(Extractive Metallurgy) 

  3(3-0-6) 
 

010623205 
 

วิศวกรรมการหล่อโลหะ 
(Foundry Engineering) 

3(3-0-6) 
 

010623205 
 

วิศวกรรมการหล่อโลหะ 
(Foundry Engineering) 

  3(3-0-6) 
 

010623206 ปฏิบัติการวศิวกรรมการหล่อโลหะ 
(Foundry Engineering Laboratory) 

1(0-2-1) 010623206 ปฏิบัติการวศิวกรรมการหล่อโลหะ 
(Foundry Engineering Laboratory) 

  1(0-2-1) 
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หลักสตูรฉบับป ีพ.ศ.2558 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ช่ือวิชา            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ช่ือวิชา                     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
010623207 
 

โลหวิทยาการเช่ือม 
(Welding Metallurgy) 

3(3-0-6) 010623207 
 

โลหวิทยาการเช่ือม 
(Welding Metallurgy) 

 3(3-0-6) 

010623208 ปฏิบัติการโลหวิทยาการเชื่อม 
(Welding Metallurgy Laboratory) 

1(0-2-1) 010623208 ปฏิบัติการโลหวิทยาการเชื่อม 
(Welding Metallurgy Laboratory) 

1(0-2-1) 

010623209 การผลิตเหล็กและเหล็กกลา้ 
(Iron and Steel Making) 

  3(3-0-6) 010623209 การผลิตเหล็กและเหล็กกลา้ 
(Iron and Steel Making) 

  3(3-0-6) 

010623210 กรรมวิธีการแข็งตัว 
(Solidification Processing) 

  3(3-0-6) 010623210 กรรมวิธีการแข็งตัว 
(Solidification Processing) 

  3(3-0-6) 

010623211 
 

การอบชุบความร้อนโลหะ 
(Heat Treatment of Metals) 

  3(3-0-6) 
 

010623211 
 

การอบชุบความร้อนโลหะ 
(Heat Treatment of Metals) 

  3(3-0-6) 
 

010623212 
 

ปฏิบัติการการอบชุบความร้อนโลหะ 
(Laboratory on Heat Treatment of Metals) 

  1(0-2-1) 
 

010623212 
 

ปฏิบัติการการอบชุบความร้อนโลหะ 
(Laboratory on Heat Treatment of Metals) 

  1(0-2-1) 
 

010623213 
 

โลหวิทยาผง 
(Powder Metallurgy) 

  3(3-0-6) 
 

010623213 
 

โลหวิทยาผง 
(Powder Metallurgy) 

  3(3-0-6) 
 

010623214 
 

วิศวกรรมการกัดกร่อน 
(Corrosion Engineering) 

  3(3-0-6) 
 

010623214 
 

วิศวกรรมการกัดกร่อน 
(Corrosion Engineering) 

  3(3-0-6) 
 

010623215 
 

การป้องกันการกัดกร่อนแบบแคโทดิก 
(Cathodic Corrosion Protection) 

  3(3-0-6) 
 

010623215 
 

การป้องกันการกัดกร่อนแบบแคโทดิก 
(Cathodic Corrosion Protection) 

  3(3-0-6) 
 

010623216 
 

เหล็กกล้าไร้สนิม 
(Stainless Steels) 

  3(3-0-6) 
 

010623216 
 

เหล็กกล้าไร้สนิม 
(Stainless Steels) 

  3(3-0-6) 
 

010623217 
 

วัสดุใช้งานท่ีอุณหภูมสิูง 
(High-Temperature Materials) 

  3(3-0-6) 
 

010623217 
 

วัสดุใช้งานท่ีอุณหภูมสิูง 
(High-Temperature Materials) 

  3(3-0-6) 
 

010623218 
 

เทคโนโลยีการผลติอะลูมิเนียม 
(Aluminium Processing Technology) 

  3(3-0-6) 
 

010623218 
 

เทคโนโลยีการผลติอะลูมิเนียม 
(Aluminium Processing Technology) 

  3(3-0-6) 
 

010623219 การกัดกร่อนที่อุณหภูมสิูงของโลหะ 
และการป้องกัน 
(High Temperature Corrosion and Protection of 
Metals) 

  3(3-0-6) 010623219 การกัดกร่อนที่อุณหภูมสิูงของโลหะ 
และการป้องกัน 
(High Temperature Corrosion and  
Protection of Metals) 

  3(3-0-6) 
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หลักสตูรฉบับป ีพ.ศ.2558 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ช่ือวิชา            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ช่ือวิชา                     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
010623220 
 

การศึกษาหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 1 
(Special Topic in Metallurgical  
Engineering I) 

  3(3-0-6) 
 

 ยกเลิก   3(3-0-6) 
 

010623221 การศึกษาหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 2 
(Special Topic in Metallurgical  
Engineering II) 

  3(3-0-6)  ยกเลิก   3(3-0-6) 

010623222 
 

การจัดท าเอกสารงานเชื่อม 
ส าหรับอุปกรณ์ที่มีแรงดัน                            
(Welding Procedure Qualification  
for Pressure Vessel Equipment) 

3(3-0-6) 010623222 
 

การจัดท าเอกสารงานเชื่อม 
ส าหรับอุปกรณ์ที่มีแรงดัน                            
(Welding Procedure Qualification  
for Pressure Vessel Equipment) 

3(3-0-6) 

010623223 
 

การจัดท าเอกสารงานเชื่อม 
ส าหรับเหล็กโครงสร้าง 
(Welding Procedure Qualification  
for Structure) 

3(3-0-6) 010623223 
 

การจัดท าเอกสารงานเชื่อม 
ส าหรับเหล็กโครงสร้าง 
(Welding Procedure Qualification  
for Structure) 

3(3-0-6) 

010623224 เทคโนโลยีการรีด 
(Rolling Technology) 

3(3-0-6) 010623224 เทคโนโลยีการรีด 
(Rolling Technology) 

3(3-0-6) 

010623225 กลศาสตร์การแตกหักของวัสด ุ
(Fracture Mechanics of Materials) 

 3(3-0-6) 010623225 กลศาสตร์การแตกหักของวัสด ุ
(Fracture Mechanics of Materials) 

 3(3-0-6) 

   010623226 การป้องกันการกัดกร่อนด้วยชั้นเคลือบโลหะและชั้นเคลือบอนิ
นทรีย ์
(Metallic and Other Inorganic Coating for Corrosion 
Prevention) 

3(3-0-6) 

   010623227 การออกแบบและเลือกใช้เหล็กกลา้ 
(Steel Design and Selection) 

3(3-0-6) 
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หลักสตูรฉบับป ีพ.ศ.2558 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ช่ือวิชา            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ช่ือวิชา                     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวชิาด้านพอลิเมอร์และพอลิเมอร์เชิงประกอบ กลุ่มวชิาด้านพอลิเมอร์และพอลิเมอร์เชิงประกอบ 

010623331 โครงสร้างและสมบตัิของพอลิเมอร์ 
(Structure and Properties of Polymer) 

  3(3-0-6) 010623331 โครงสร้างและสมบตัิของพอลิเมอร์ 
(Structure and Properties of Polymer) 

  3(3-0-6) 

010623332 วัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ 
(Polymer Matrix Composite Materials) 

  3(2-2-5) 010623332 วัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ 
(Polymer Matrix Composite Materials) 

  3(2-2-5) 

010623333 การน าวัสดเุชิงประกอบกลับมาขึ้นรูปใหม ่
(Recycling of Composite Materials) 

  3(3-0-6) 010623333 การน าวัสดเุชิงประกอบกลับมาขึ้นรูปใหม ่
(Recycling of Composite Materials) 

  3(3-0-6) 

010623334 วัสดุเชิงประกอบส าหรับบรรจุภณัฑ์ 
(Composite Materials for Packaging) 

  3(3-0-6) 010623334 วัสดุเชิงประกอบส าหรับบรรจุภณัฑ์ 
(Composite Materials for Packaging) 

  3(3-0-6) 

010623335 วัสดุธรรมชาติเชิงประกอบ 
(Natural Composite Materials ) 

  3(3-0-6) 010623335 วัสดุธรรมชาติเชิงประกอบ 
(Natural Composite Materials ) 

  3(3-0-6) 

010623336 พอลิเมอรผ์สม 
(Polymer Blends) 

  3(3-0-6) 010623336 พอลิเมอรผ์สม 
(Polymer Blends) 

  3(3-0-6) 

010623337 เทคโนโลยียาง 
(Rubber Technology) 

  3(3-0-6) 010623337 เทคโนโลยียาง 
(Rubber Technology) 

  3(3-0-6) 

010623338   กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร ์
(Polymer Processing) 

  3(3-0-6) 010623338   กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร ์
(Polymer Processing) 

  3(3-0-6) 

010623339 การตรวจสอบลักษณะของพอลิเมอร์ 
(Polymer Characterization) 

  3(3-0-6) 010623339 การตรวจสอบลักษณะของพอลิเมอร์ 
(Polymer Characterization) 

  3(3-0-6) 

010623340 การศึกษาหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร ์
(Special Topic in Polymer Engineering) 

  3(3-0-6)  ยกเลิก  

010623341 ปฏิบัติการวสัดุพอลิเมอรเ์ชิงประกอบ 1(0-2-1) 010623341 ปฏิบัติการวสัดุพอลิเมอรเ์ชิงประกอบ 1(0-2-1) 

010623342 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 
(Rubber Technology Laboratory) 

1(0-2-1) 010623342 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 
(Rubber Technology Laboratory) 

1(0-2-1) 
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หลักสตูรฉบับป ีพ.ศ.2558 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ช่ือวิชา            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ช่ือวิชา                     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวชิาด้านวัสดุนาโน กลุ่มวชิาด้านวัสดุนาโน 

010623424 นาโนเทคโนโลยเีบื้องต้นส าหรับวศิวกรรมวสัด ุ
(Introduction to nanotechnology for materials 
engineering) 

  3(3-0-6) 010623424 นาโนเทคโนโลยเีบื้องต้นส าหรับวศิวกรรมวสัด ุ
(Introduction to nanotechnology for materials 
engineering) 

  3(3-0-6) 

010623425 วัสดุฉลาด 
(Smart Materials) 

  3(3-0-6) 010623425 วัสดุฉลาด 
(Smart Materials) 

  3(3-0-6) 

010623426 นาโนพอลิเมอร ์
(Nano Polymer) 

  3(2-2-5) 010623426 นาโนพอลิเมอร ์
(Nano Polymer) 

  3(2-2-5) 

010623427 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าระดับไมโครและนาโน 
(Micro and Nano Electromechanical System) 

    1(0-2-1) 
 

 ยกเลิก  

010623428 พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต 
(Polymer Nanocomposites) 

  3(3-0-6) 010623428 พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต 
(Polymer Nanocomposites) 

  3(3-0-6) 

010623429 วัสดุทางอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronics Materials) 

3(3-0-6) 010623429 วัสดุทางอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronics Materials) 

3(3-0-6) 

010623430 วัสดุใช้ในร่างกาย 
(Biocompatible Materials) 

3(3-0-6)  ยกเลิก  

010623431 การศึกษาหัวข้อพิเศษทางวัสดุนาโน 
(Special Topic in Nano Materials) 

3(3-0-6)  ยกเลิก  
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หลักสตูรฉบับป ีพ.ศ.2558 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ช่ือวิชา            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ช่ือวิชา                     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวชิาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ กลุ่มวชิาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ 

010623520 วิศวกรรมเครื่องมือ 
(Tool Engineering) 

  3(3-0-6)  ยกเลิก   3(3-0-6) 

010623521 การผลิตอัตโนมัต ิ
(Manufacturing Automation) 

  3(3-0-6) 010623521 การผลิตอัตโนมัต ิ
(Manufacturing Automation) 

  3(3-0-6) 

010623522 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ 
(Computer-aided Design) 

  3(3-0-6) 010623522 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ 
(Computer-aided Design) 

  3(2-2-5) 

010623523 การควบคุมแบบโปรแกรมได ้
(Programmable Logic Control) 

  3(3-0-6)  ยกเลิก   3(3-0-6) 

010623524 ทักษะการแก้ปัญหาและหลักการวิจัยทางวิศวกรรมวสัด ุ
(Problem Solving Skills and Research 
Methodology in Materials Engineering)     

  1(0-3-1)  ยกเลิก   1(0-3-1) 

010623525 วิธีเชิงวิเคราะหส์ าหรับวิศวกรรมวสัด ุ
(Analytical Methods for Materials Engineering) 

  3(3-0-6)  ยกเลิก   3(3-0-6) 

010623526 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมวสัด ุ
(Numerical Methods for Materials Engineering) 

  3(3-0-6)  ย้ายกลุ่ม  

010623527 ความปลอดภัยในวิศวกรรมวัสด ุ
(Safety in Materials Engineering) 

  3(3-0-6) 010623527 ความปลอดภัยในวิศวกรรมวัสด ุ
(Safety in Materials Engineering) 

  3(3-0-6) 

010623528 พลังงานและสิ่งแวดล้อมในวิศวกรรมวัสด ุ
(Energy and Environment in Materials 
Engineering) 

  3(3-0-6) 010623528 พลังงานและสิ่งแวดล้อมในวิศวกรรมวัสด ุ
(Energy and Environment in Materials Engineering) 

  3(3-0-6) 

010623529 การศึกษาหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสด ุ
(Special Topic in Materials Engineering) 

  3(3-0-6)  ยกเลิก   3(3-0-6) 

010623530 การศึกษาหัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมการผลติวัสด ุ
(Special Topic in Inovative Material Processing) 
 

  3(3-0-6)  ยกเลิก   3(3-0-6) 
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หลักสตูรฉบับป ีพ.ศ.2558 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ช่ือวิชา            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ช่ือวิชา                     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
010623531 หลักการนวตักรรมทางวิศวกรรมวสัด ุ

(Principles of Materials Engineering Innovation) 
  3(3-0-6)  ยกเลิก   3(3-0-6) 

010623532 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและภาวะสร้างสรรค์
ส าหรับนวัตกรทางวัสด ุ
(Thinking-skills Development and Creativity for 
Materials Innovators) 

  3(3-0-6)  ยกเลิก   3(3-0-6) 

010623601 การบริหารงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Management) 

  3(3-0-6) 010623601 การบริหารงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Management) 

  3(3-0-6) 

010623602 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม 
(Industrial Cost Analysis) 

  3(3-0-6) 010623602 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม 
(Industrial Cost Analysis) 

  3(3-0-6) 

010623603 การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรม 
(Industrial Work Study) 

  3(3-0-6)  ยกเลิก   3(3-0-6) 

010623604 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Plant Design) 

  3(3-0-6)  ยกเลิก  

010623605 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
(Production Planning and Control) 

  3(3-0-6)  ยกเลิก   3(3-0-6) 

010623606 การวิจัยการด าเนินงาน 
(Operations Research) 

  3(3-0-6)  ยกเลิก  

010623607 การวิเคราะห์พัสดุคงคลัง 
(Inventory Analysis) 

  3(3-0-6)  ยกเลิก  

010623608 กรรมวิธีการผลิต 
(Manufacturing Process) 

  3(3-0-6)  ยกเลิก  

010623609 วิศวกรรมคณุค่า 
(Value Engineering) 

  3(3-0-6)  ยกเลิก  

010623610 การจัดการงานซ่อมบ ารุง 
(Maintenance Management) 

  3(3-0-6)  ยกเลิก  

010623611 การออกแบบการทดลองทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Experiment Design) 

  3(3-0-6)  ยกเลิก  
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หลักสตูรฉบับป ีพ.ศ.2558 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ช่ือวิชา            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ช่ือวิชา                     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
010623612 การควบคุมมลภาวะในอุตสาหกรรม 

(Industrial Pollution Control) 
  3(3-0-6)  ยกเลิก  

010623613 การควบคุมและจดัการคณุภาพ 
(Quality Control and Management) 

  3(3-0-6) 010623613 การควบคุมและจดัการคณุภาพ 
(Quality Control and Management) 

  3(3-0-6) 

010623614 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Economy) 

  3(3-0-6) 010623614 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Economy) 

3(3-0-6) 

   010623615 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 1 
(Special Topic in Materials Engineering I) 

3(3-0-6) 

   010623616 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 2 
(Special Topic in Materials Engineering II) 

3(3-0-6) 

   010623617 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 3 
(Special Topic in Materials Engineering III) 

3(3-0-6) 

010623701 โครงสร้างและสมบตัิของเซรามิกส ์
(Structure and Properties of Ceramic) 

  3(3-0-6) 010623701 โครงสร้างและสมบตัิของเซรามิกส ์
(Structure and Properties of Ceramic) 

  3(3-0-6) 

010623702 เทคโนโลยีแก้ว 
(Glass Technology) 

  1(0-3-1)  ยกเลิก  
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หลักสตูรฉบับป ีพ.ศ.2558 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ช่ือวิชา            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ช่ือวิชา                   หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวชิาด้านระบบราง กลุ่มวชิาด้านระบบราง 

010623801 ระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น และความปลอดภัย 
(Railway Systems and Safety) 

3(3-0-6) 010623801 ระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น และความปลอดภัย 
(Railway Systems and Safety) 

3(3-0-6) 

010623802 การซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น 
(Introduction to Maintenance and Repair of 
Locomotives and Rolling Stock) 

3(3-0-6) 010623802 การซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น 
(Introduction to Maintenance and Repair of 
Locomotives and Rolling Stock) 

3(3-0-6) 

010623803 การซ่อมบ ารุงระบบช่วงล่างรถไฟ 
(Introduction to Maintenance and Repair of 
Locomotive Suspension) 

3(3-0-6) 010623803 การซ่อมบ ารุงระบบช่วงล่างรถไฟ 
(Introduction to Maintenance and Repair of 
Locomotive Suspension) 

3(3-0-6) 

010623804 มาตรฐานการซ่อมบ ารุง 
(Railway and Application and Quality Standard 

3(3-0-6) 010623804 มาตรฐานการซ่อมบ ารุง 
(Railway and Application and Quality Standard) 

3(3-0-6) 

010623805 การกัดกร่อนและการสึกหรอในระบบราง 
(Corrosion and Wear of Locomotives and 
Rolling Stock)  

3(3-0-6) 010623805 การกัดกร่อนและการสึกหรอในระบบราง 
(Corrosion and Wear of Locomotives and Rolling 
Stock) 

3(3-0-6) 

010623806 การผลิต การบ ารุงรักษาและการซอ่มแซมหัวรถไฟและ
ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยระบบราง 
(Manufacturing, Maintenance, and Repair of 
Locomotives and Rolling Stock) 

3(3-0-6) 010623806 การผลิต การบ ารุงรักษาและการซอ่มแซมหัวรถไฟและ
ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยระบบราง 
(Manufacturing, Maintenance, and Repair of 
Locomotives and Rolling Stock) 

3(3-0-6) 

010623807 การออกแบบระบบรางและการซอ่มบ ารุง 
(Railway Structural Design and Maintenance) 

3(3-0-6) 010623807 การออกแบบระบบรางและการซอ่มบ ารุง 
(Railway Structural Design and Maintenance) 

3(3-0-6) 

010623808 วิศวกรรมทางรถไฟและการบ ารุงรกัษา 
(Railway Track Engineering and Maintenance) 

3(3-0-6) 010623808 วิศวกรรมทางรถไฟและการบ ารุงรกัษา 
(Railway Track Engineering and Maintenance) 

3(3-0-6) 
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7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2558 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2563 
 รหัสวิชา        ชื่อวิชา            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  รหัสวิชา        ชื่อวิชา            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x) xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x) xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x) 

 
ให้นักศึกษาเลือกเรยีนวิชาใด ๆ ในหลักสตูรระดับปริญญาตรี 

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน 

 
ให้นักศึกษาเลือกเรยีนวิชาใด ๆ ในหลักสตูรระดับปริญญาตรี 

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน 
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ภาคผนวกหมายเลข 8 
ตารางเทียบรายวิชาตามข้อบังคับสภาวิศวกร 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (งานโลหะการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 189      มคอ.2 
   

 

ตารางเทียบรายวิชาตามข้อบังคับสภาวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (งานโลหะการ) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ล าดับ หมวด/กลุ่มวิชา 
ที่สภาวิศวกรก าหนด 

รายวิชาท่ีขอเทียบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1 หมวดวชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ 

1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  
(ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต) 
 

 

040203111 
 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
(Engineering Mathematics I) 

3(3-0-6) 
 

040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
(Engineering Mathematics II) 

3(3-0-6) 
 

040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
(Engineering Mathematics III) 

3(3-0-6) 
 

1.2 วิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์ (ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
 

040313005 
 

ฟิสิกส์ 1 
(Physics I) 

3(3-0-6) 
 

040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
(Physics Laboratory I) 

1(0-2-1) 

040313007 ฟิสิกส์ 1 
(Physics II) 

3(3-0-6) 

040313008 
 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
(Physics Laboratory I) 

1(0-2-1) 
 

1.3 วิชาพื้นฐานทางด้านเคมี (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 040113001 
 

เคมีส าหรับวิศวกร 
(Chemistry for Engineers) 

3(3-0-6) 
 

040113002 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
(Chemistry Laboratory for Engineers) 

1(0-2-1) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดวชิาพื้นฐานทางวิศวกรรม  
(ไม่น้อยกวา่ 24 หนว่ยกิต)  
2.1 Engineering Drawing 

 
 
010013016 

 
 
การเขียนแบบวิศวกรร  
(Engineering Drawing) 

 
 
3(2-2-5) 

 
2.2 Engineering Mechanics 
 

010623006 กลศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมวัสดุ  
(Engineering Mechanics for Materials 
Engineering ) 

3(3-0-6) 
 

2.3 Engineering Materials 
 

010213525 วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

3(3-0-6) 
 

2.4 Computer Programming 010623005 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม
วัสด ุ
(Computer Programming for Materials 
Engineering) 

3(2-2-5) 

2.5 Thermodynamics/ Thermodynamics of     
      Materials  

010623001 
 

อุณหพลศาสตร์ของวัสด ุ
(Thermodynamics of Materials) 

3(3-0-6) 
 

2.6 Mechanics of Materials 
 

010623007 
 

กลศาสตร์ของวัสดุ 
(Mechanics of Materials) 

3(3-0-6) 
 

2.7 Fluis Mechanics / Transport Phenomena 
 

010623003 
 

ปรากฏการณ์การถา่ยเทในกรรมวธิีทางวัสดุ 
(Transport Phenomena in Materials 
Processing) 

3(3-0-6) 
 

2.8 Fundamental of Electrical Engineering 010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 
(Basic Electrical Engineering) 

3(3-0-6) 
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ล าดับ หมวด/กลุ่มวิชา 
ที่สภาวิศวกรก าหนด 

รายวิชาท่ีขอเทียบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
3 หมวดวชิาเฉพาะทางวิศวกรรม 

 (ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 
 
 

 
 

 
 

3.1 Chemical Metallurgy 010623106 เคมีไฟฟ้าเชิงวัสดุ 
(Materials Electrochemistry) 

3(3-0-6) 

3.2 Physical Metallurgy 010623102 โลหวิทยากายภาพ 
(Physical Metallurgy) 

3(3-0-6) 

3.3 Mechanical Behavior of Materials 
 

010623104 
 

พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ 
(Mechanical Behavior of Materials) 

3(3-0-6) 
 

3.4 Materials Characterization 010623110 การวิเคราะห์ลกัษณะสมบัติของวัสด ุ
(Materials Characterization) 

3(3-0-6) 

3.5 Metal Forming 010623111 การขึ้นรูปโลหะ 
(Metal Forming) 

3(3-0-6) 

 010623112 ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะ 
(Laboratory on Metal Forming) 

1(0-2-1) 

3.6 Corrosion of Metals 
 

010623108 
 

การเสื่อมสภาพทางเคมีของวัสดุ 
(Chemical Degradation of Materials) 

3(3-0-6) 
 

 
3.7 Failure Analysis 
 

010623109 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสด ุ
(Failure Analysis of Materials) 

3(3-0-6) 

3.8 Metallurgy of Metal Joining / Materials 
Selection / Materials Selection and Design 

010623101 การเลือกใช้วัสด ุ
(Materials Selection) 

3(3-0-6) 

 

 

 

 


